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Sítotisk – fáze tisku 

Plán učiva 

 Tiskové zařízení pro sítotisk. 

 Sítotiskový tříč (rakle). 

 Sítotiskové barvy.  

 Postup při tisku serigrafie. 

 Otázky pro zopakování učiva. 

Tiskové zařízení pro sítotisk 

Vzhledem k tomu, že při sítotisku není třeba velkého tlaku, postačí nám pro tisk jednoduché zařízení. 

V polygrafickém průmyslu se samozřejmě používají daleko důmyslnější a plně automatizované stroje, 

pro naše účely však plně postačí toto jednoduché zařízení. 

Sítotiskový tříč (rakle) 

Je to pás pružné pryže upevněný v dřevěném nebo kovovém držadle pomocí šroubů s maticí nebo 

vrutů. 
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Sítotiskové barvy 

Vzhledem ke specifickému principu tisku, mají sítotiskové barvy poněkud jiné vlastnosti než barvy pro 

ostatní skupiny tisku. Barvy pro sítotisk se prodávají lesklé, matné, krycí a transparentní. Barvy se 

vyrábí vodové, olejové a pryskyřičné a podle tohoto pojidla potom volíme ředidlo. K dostání jsou 

barvy ředitelné speciálními terpentýnovými, petrolejovými či benzínovými přípravky, ale i barvy 

ředitelné vodou. 

Matné barvy obvykle povrchově zasychají po 15 minutách, dokonale zaschnou do 48 hodin. Lesklé 

dokonale zaschnou za 12 – 24 hodin. 

Postup při tisku serigrafie 

Tiskový papír položíme na základní desku, na níž máme ve třech místech nalepeny tzv. náložky pro 

správné umístění kresby a také pro dokonalý soutisk u vícebarevného tisku. 

Sklopíme síťový rám se šablonou. Na okraj síťoviny při jedné z kratších stran rámu, mimo kresbu, 

naneseme stěrkou asi centimetrovou vrstvu náležitě připravené barvy a plynulým pohybem bez 

zastavení barvu přehrneme na opačnou stranu rámu. Tříč je při pohybu nakloněn v úhlu asi 45 – 60°. 

Veškerá barva musí být z povrchu síťoviny stažena pryč. 

Zdvihneme síťový rám, zajistíme vzpěrou a vyjmeme hotový tisk. 

Při dalším tisku pak protíráme pruh barvy zase na opačnou stranu, nebo ji pouze přesuneme tříčem 

postaveným kolmo a bez tlaku. Barva se neprotlačí, pouze se tzv. předplní síťovina a otisk vznikne až 

následným tahem skloněného tříče směrem k sobě. 

Při vícebarevném tisku vytváříme pro každou barvu vlastní šablonu a tiskneme postupně každou 

barvu zvlášť. 

Při kratší přestávce musíme zabránit zaschnutí barvy mezi oky síťoviny, proto nasytíme dva archy 

novinového papíru olejem a přilepíme z obou stran k síťovině. 

Přerušíme-li tisk na delší dobu, musíme odstranit barvu a síťovinu dokonale vymýt předepsaným 

ředidlem. Po skončení tisku musíme šablonu dokonale odstranit ze síťoviny. Prostředky jsou dány 

technikou, jíž jsme užili. Nitrolak smyjeme nitroředidlem, želatinu teplou vodou, PVA, roztokem 

kyseliny šťavelové nebo chlornanem sodným. 
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Otázky pro zopakování učiva 

1. Co tvoří tiskovou formu v sítotisku? 

2. Jaké druhy rámů se používají v sítotisku? 

3. Ze kterých materiálů mohou být vyrobeny sítotiskové tkaniny? 

4. Popiš způsob, jakým se napíná síťovina na rám. 
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