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1. SPLOŠNE INFORMACIJE 
Pigmentni tisk na tekstilu v tehniki sitotiska je najenostavnejši in najbolj gospodaren način 
dekoriranja tekstila. 
Razvili smo barve za sitotisk na tekstilu, ki so nevnetljive in nestrupene in imajo kratko in 
enostavno fiksiranje odtisa. Le-ti so mehki z odlično mehansko odpornostjo. Odporni so na 
pranje in svetlobo. Barve so primerne za tiskanje na pretežno bombažne materiale in jih 
dobavljamo v dveh oblikah: 

- pigmentirane  
- baza in pigment ločeno 
 

2. NAVODILA ZA DELO 
Vse naše barve se po tiskanju in krajšem sušenju (izparevanju vode) fiksirajo na temperaturi 
140°C (5-6min) do 160°C (3-4min) po možnosti v vročem zraku. Možno je tudi fiksiranje z 
likanjem, pri tem pa je odpornost odtisa slabša.  
Pri vseh serijah naših barv, je mogoče namesto fiksiranja s temperaturo uporabiti naš 
katalizator ( v koncentraciji 20 g katalizatorja na 1 kg barve ), pri tem je odpornost odtisa 
nekoliko slabša. 
Barve, ki jim je dodan katalizator, moramo porabiti v času 24-48 ur. Po preteku časa 
uporabnosti ostankov ne vračamo v posodo z barvo. Zamešamo le toliko barve, kolikor je 
lahko porabimo v navedenem času uporabnosti. Odtisi, ki so izdelani z barvo s 
katalizatorjem, dobijo v 5-7 dneh dovolj veliko odpornost.  
V bele barve  in v barve za temne podlage, je možno za velike serije tiska dodati 
podaljševalec (sredstvo za podaljševanje časa sušenja barve na situ) v koncentraciji 30-50 
g/l na kg barve. 
Barve za tiskanje na tekstil je mogoče uporabiti tudi za tiskanje na razne vrste kartona in 
papirja, seveda z upoštevanjem lastnih izkušenj tiskarja. 
Naše barve niso vnetljive in ne vsebujejo zdravju škodljivih snovi, kar je razvidno tudi iz 
varnostnih listov. 
 

3. VARNOSTNI UKREPI 
Pri delu priporočamo, da se upoštevajo običajni zaščitni ukrepi: 

- izogibanje kontakta z očmi(v primeru, da pride do tega-oči izperemo z 
velikimi količinami vode) 

- tudi kožo, ki je bila v kontaktu z barvo, operemo z vodo in milom 
- ostanke barv in umazan pribor odlagamo v za to pripravljene 

zabojnike(polito barvo posipamo s peskom,  
 vse skupaj pa odložimo na odlagališče posebnih odpadkov) 

- barve ne vlivamo v vodotoke in kanalizacijo 
 

4. SKLADIŠČENJE 
Barve skladiščimo dobro zaprte v hladnem in temnem prostoru pri temperaturi od 5°C do 
25°C. V že odprti posodi nalijemo na površino barve malo vode, ki jo pred ponovno uporabo 
odlijemo. 
Pri navedenih pogojih je v originalni neodprti embalaži rok trajanja naših barv najmanj 12 
mesecev. 
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5. MOŽNOSTI IZBIRE 

 
 Nepokrivne barve za svetle podlage 
 Pokrivne barve za temne in črne podlage 
 Barve za pearlescentni tisk; zlata in srebrna 
 Barve za beli in pokrivni tisk 
 Pigmenti 
 Barve za reliefni (expandex) tisk 
 

 
NEPOKRIVNE  BARVE  ZA SVETLE PODLAGE                  
 
Barve SERIJE NEPOKRIVNA so barve pripravljene za tiskanje v 13-ih barvnih tonih po tonski 
karti. 
 
Transparentna BAZA NEPOKRIVNA je ne-pigmentirana osnova, v katero tiskarji sami dodajajo 
pigmente po navodilih  
 
V že pripravljene barve (zgoraj omenjene) ni potrebno in tudi ni zaželeno dodatno dodajati 
pigmentov, ker se s tem ne dosežejo boljši učinki. Lahko le pride do zmanjšanja odpornosti 
odtisa na pranje. Vse te barve se lahko poljubno mešajo med seboj z namenom, da dobimo 
želeno nianso. 
 
Manj intenzivne nianse dobimo z mešanjem pripravljenih barv z BAZO NEPOKRIVNO v želenem 
razmerju in brez omejitev. 
 
 
POKRIVNE  BARVE  ZA TEMNE PODLAGE                          
 
Barve SERIJE POKRIVNA od   1 do  13  so barve pripravljene za tiskanje v 13-ih barvnih tonih 
po tonski karti. Uporabljajo se za tiskanje na temne oziroma intenzivno obarvane podlage 
(vključno črne) iz bombaža in bombažnih mešanic s poliestrom. 
 
BAZA POKRIVNA je ne-pigmentirana osnova, v katero tiskarji sami dodajajo pigmente po 
navodilih  
 
V že pripravljene barve (zgoraj omenjene) ni potrebno in tudi ni zaželeno dodatno dodajati 
pigmentov, ker se s tem ne dosežejo boljši učinki. Lahko le pride do zmanjšanja odpornosti 
odtisa na pranje. Vse te barve se lahko poljubno mešajo med seboj z namenom, da dobimo 
želeno nianso. 
 
Barve se belijo z dodajanjem belih barv (dobimo pastelne, manj intenzivne nianse) oziroma z 
belim pigmentom.  
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PIGMENTI  
 
Pigmenti so tekoči do pastozni gotovi izdelki, namenjeni za pigmentiranje BAZE NEPOKRIVNE, 
BAZE POKRIVNE za niansiranje belih barv. 
 
V tem pregledu navajamo tiste količine pigmentov, ki jih je treba dodati v baze serij 
nepokrivna/pokrivna, da dobimo gotove barve: 
                                                                                    
 BAZA NEPOKRIVNA BAZA POKRIVNA 
 g pigmenta/1kg baze g pigmenta/1kg baze 
Pigmenti vseh nians          5-30 50-70 

 
 
Možno je dodajati tudi manjše količine od navedenih, seveda po lastnih izkušnjah tiskarjev. Večje 
količine od teh, ki jih priporočamo, ne dajejo boljših učinkov, nasprotno pride lahko celo do 
zmanjšanja odpornosti odtisa. Iz istega razloga se ne dodajajo pigmenti tudi v že pripravljene 
barve. 
 
 
 
POMOŽNA SREDSTVA                                     
                                                                                                                                       
KATALIZATOR  
Katalizator omogoča kemijsko fiksiranje barv za sitotisk. V naše barve se dodaja v količinah od 5-
20g na 1kg barve. Po  7 dneh dobijo odtisi zadovoljivo odpornost tudi brez toplotnega fiksiranja. 
Barvo, ki je pomešana s katalizatorjem je možno tiskati 24-42 ur po mešanju (odvisno od dodane 
količine in delovne temperature). Zato je potrebno zmešati le takšne količine, ki jih je mogoče 
uporabiti v tem času, ostanke pa ne vračati v posodo z barvo. 
 
PODALJŠEVALEC 
Je pomožno sredstvo, ki v barvi dalj časa zadržuje vlago in s tem omogoča daljši čas tiskanja, ne 
da bi se barva na situ sušila. 
Posebej ga priporočamo za tiskanje z belimi barvami serije , v katere ga dodajamo v količini od 
30-50g/kg barve. Dodajanje večjih količin lahko negativno vpliva na odpornost odtisa in 
pokrivnost barve. 
Po lastnih izkušnjah se lahko dodaja tudi v barve pokrivne serije. 
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BELA POKRIVNA BARVA                                 
 
Nudimo dve beli barvi: 
 
BELA BELA 1, za pokrivni tisk na svetlih in temnih podlagah (vključno na črnih), izdelanih iz 
bombaža in bombažnih mešanic. 
 
BELA BELA 2, je ekstremno elastična in visoko-pokrivna bela barva za tiskanje na vseh vrstah 
podlag. 
 
Obe barvi je mogoče po želji mešati z vsemi barvami SERIJE POKRIVNE z namenom, da 
dosežemo razne nianse in pastelne tone. Veliko je tudi možnosti mešanja belih barv s pigmenti in 
sicer z dodajanjem do največ 100g pigmentov/1kg bele barve. 
 
 
 
BARVE ZA RELIEFNI (EXPANDEX) TISK                          
 
V okviru te serije nudimo ne-pigmentirano reliefno bazo,ki jo tiskarji pigmentirajo z našimi 
pigmenti po lastnih željah in izkušnjah in tudi pripravljene barve v 13 barvnih tonih. 
 
V barvo se dodaja do 80g pigmenta na 1kg baze. Tiskanje je možno tudi z ne-pigmentirano bazo. 
Materiali, na katere se tiska s to barvo so bombaž in bombažne mešanice. 
 
Tri-dimenzionalni-reliefni efekt dosežemo s 3 minutnim fiksiranjem na realnih 130°C. 
 
Če potiskana tkanina stoji predolgo nefiksirana, se lahko izgubi reliefni učinek. Prav tako slabo 
vplivajo na kvaliteto previsoke ali prenizke temperature fiksiranja, kakor tudi prekratek ali predolg 
čas fiksiranja. 
 
Tudi fiksiranje s katalizatorjem ne pride v poštev, saj ne dobimo reliefnega učinka. 
 
Priporočamo uporabo nekoliko bolj grobih sit, kot pri ostalih naših barvah. 
Prehitro zapiranje sita pri delu preprečimo z dodatkom 50g podaljševalca. 
 
Pred pričetkom serijskega tiskanja je potrebno izvesti lastne preizkuse! 
 
 
 
 
 
 
OPOZORILO! 
Navedene tehnične informacije so plod naših znanj in poizkusov in naj bodo uporabnikom pomoč pri delu. Na vaš način dela nimamo 
neposrednega vpliva, zato ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake, ki bi nastale pri uporabi.  
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