
Instructiuni Solar Fast™

Culorile Solar Fast™ sunt folosite pentru a crea fotograme, fotografii cu tonuri continue si printuri 
umbra pe tesatura sau hartie.

Instructiuni de baza:

1. Aplicati Solar Fast™ pe tesatura sau hartie.

2. Pozitionati si fixati imaginea.

3. Expuneti la lumina solara ( sau UV)

4. Spalati... si gata – va puteti admira creatia!

Cum aplicati vopseaua

Aplicati Solar Fast™ cu pensula sau un burete.

 Pentru margini drepte folositi banda de mascare pentru a crea o fereastra de dimensiunea 
imaginii. Solar Fast™ este indeajuns de gros pentru a preveni  curgerea culorilor – nu se va 
infiltra sub zonele mascate si poate fi aplicat pe sablon. Indepartati banda inainte de 
expunere la soare.

 Pentru margini pensulate, doar aplicati vopseaua cu o pensula, dincolo de rama imaginii.

 Un stat egal de vopsea va crea cele mai bune imagini. Printurile Solar Fast™ trebuie sa fie 
facute cat timp vopseaua este inca umeda, dar nu trebuie sa suprasaturati stratul. Daca 
tesatura este prea uda in timpul expunerii, sub negativ se poate forma condens, lucru ce 
poate afecta rezultatul dorit. Pentru a evita umezeala in exces stergeti tesatura sau hartia cu 
un servetel de hartie sau o carpa.

 Daca printati pe hartie, asigurati-va ca hartia folosita este de grosime mare. Aplicati un strat 
uniform. Un strat neuniform poate afecta imaginea finala.

 Cand printati pe tricouri sau articole de imbracaminte plasati un placaj sau o bucata de hartie
intre straturile tesaturii pentru a evita patarea in timpul aplicarii vopselei.

 Solar Fast™ poate fi aplicat si cu ajutorul unei sticle-spray sau cu aerograful ( culoarea trebuie
diluata cu apa inainte de folosire ).

Pentru mai multe sugestii despre cum sa aplicati Solar Fast, vedeti Tips and Tricks.



Cum sa creati o imagine

Solar Fast™ poate fi folosita ca si culoare, cerneala sau colorant pentru aplicatii pe matase, pentru 
tehnica batik, tiparire de pe sabloane . Poate fi folosita pentru a crea fotograme, imprimari de umbra 
sau imprimari de soare. Printurile fotografice Solar Fast™ se pot crea folosind un negativ de film.

 Pentru a crea o fotograma pozitionati un obiect pe stratul de vopsea inainte de expunerea la 
soare.  Orice lasa o umbra va produce o imagine. Cel mai bine functioneaza obiectele plate. 
Obiectele plate si subtiri, precum frunze sau chei se pot fixa cu o bucata de geam.

 Pentru a crea printuri fotografice permanente pe hartie sau tesatura, folositi un negativ de 
film. Negativele pot fi printate pe folie transparenta  cu ajutorul unui aparat Xerox, o 
imprimanta cu laser sau cu tus. Pentru imprimare cu jet de cerneala recomandam folosirea 
foliei Solar Fast™ Film, rezistenta la umezeala si special create pentru a obtine cele mai bune 
negative. Negativele traditionale functioneaza la fel de bine, insa trebuie sa fie suficient de 
dense. Imaginile cu cel mai mare contrast functioneaza perfect, si densitatea mare este 
cheia: cele mai inchise zone ale negativului trebuie sa fie complet opace, iar cele mai 
deschise zone trebuie sa fie transparente.

 Pentru un contrast mai mare sau daca imprimanta folosita imprima prea putina cerneala 
suprapuneti 2 negative. Aliniati cu grija cele 2 staturi si asigurati-le cu banda sau o bucata de 
geam. Pozitionati negativul cu partea waterproof in jos (sau partea imprimata in sus) pe 
tesatura sau hartia vopsita. Folositi un bloc de sticla sau acrilic pentru a asigura negativul 
astfel incat acesta sa fie in totalitate in contact cu stratul de culoare. Puteti folosi si ace sau 
banda pentru a asigura negativul, insa pentru o imagine buna negativul trebuie sa fie la 
acelasi nivel cu substratul. In caz contrar se pot pierde detalii din imaginea folosita.

Expunerea lucrarii

Expuneti tesatura sau hartia la lumina solara, asa cum este descris pe eticheta produsului.

 Diferitele culori cer un timp diferit de expunere, pornind de la 10-24 minute, in functie si de 
conditiile meteo pana la 1 ora in cazul imprimarii cu Solar Fast™Negru. Perioada cea mai 
potrivita pentru a realiza printuri Solar Fast™ este jumatatea zilei, atunci cand soarele este 
direct deasupra. Folositi atat cat e posibil lumina soarelui. Printurile realizate prea devreme 
sau prea tarziu sau in zile innorate sau mohorate vor avea nevoie de timp de expunere 
prelungit. Perioada cea mai potrivita din zi pentru a expune tesatura sau hartia este la 
amiaza( intre orele 11.00 si 15.00)

 Pentru cele mai bune rezultate recomandam testarea produselor in prealabil. In cazul in care 
negativul folosit este suficient de dens (daca partile inchide sunt opace), este de preferat sa 
expuneti mai mult tesatura decat sa nu o expuneti suficient. 

 Veti avea rezultatul final numai dupa ce spalati tesatura.

Culorile Solar Fast™ se activeaza in prezenta luminii UV. Puteti folosi lumina artificiala, insa 
timpul de expunere se va mari.



Spalarea

Dupa expunere trebuie sa indepartati vopseaua nedevelopata prin spalare. Pentru cele mai bune 
rezultate folositi Solar Fast™ Wash. Developarea culorilor nu este completa decat dupa spalare.

 Aduceti printul in interior (departe de sursa de lumina) inainte de a indeparta negativul. 
(Puteti depozita printul intr-un loc intunecos si racoros intre expunere si spalare daca e 
nevoie.)  

 Pentru textile este recomandata masina de spalat. Folositi Solar Fast™ Wash (24ml) 
impreuna cu ciclul de spalare cu temperatura cea mai ridicata.

 Pentru spalatul de mana a hartiei sau tesaturilor scufundati in apa la cea mai ridicata 
temperatura posibila (apa de la robinet), adaugati Solar Fast™ Wash (10ml) si tineti apa 
curgand pentru cel putin 10 minute.

Acum sunteti pregatiti!

Printul trebuie sa fie moale la atingere, rezistent la spalare, rezistent la lumina si permanent.



Solar Fast™ Intrebari frecvente

Culorile Solar Fast trebuie sa fie umede pentru a se dezvolta sau pot face printuri uscate?

Culorile Solar Fast functioneaza cel mai bine daca sunt umede atunci cand le expuneti. Expunerea 
printurilor dupa ce vopseaua s-a uscat va rezulta in cele mai multe cazuri culori palide. Unele culori 
functioneaza mai bine decat altele pentru printuri uscate. In general, culorile calde se preteaza 
pentru printurile uscate (Rosu, Orange, etc). Intotdeauna testati inainte. Amintiti-va sa pastrati 
tesatura vopsita sau hartia intr-un loc intunecos.

Cate printuri pot obtine din 118 ml de colorant Solar Fast?

In general puteti obtine intri 1 si 3 printuri de dimensiunile 8.5 x 11 pentru fiecare 30ml de vopsea, in 
functie de absorbtia tesaturii. Pe hartie, in general colorantii merg mult mai departe: va puteti 
astepta sa obtineti  3-6 printuri pentru fiecare 30ml de produs. Pentru o acoperire mai mare si pentru
a economisi, diluati Solar Fast cu apa. Puteti dilua vopseaua pana la 1:1 fara sa isi piarda din 
opacitate.

Pot ingrosa colorantii Solar Fast? Pot imprima cu acestia?

Ingrosati colorantii Solar Fast pentru a opri trecerea acestora prin tesatura, pentru un control mai 
bun sau pentru serigrafie. Folositi 1 lingura de Solar Fast Thickener pentru 118ml de vopsea Solar 
Fast. Alginatul de sodiu sau alti agenti de ingrosare pot fi de asemenea utilizati pentru a creste 
vascozitatea colorantilor Solar Fast. Solar Fast este grozav pentru serigrafie – niciodata nu se usuca in
imprimare, lasa tesatura moale la atingere si nu necesita fixare termica. O puteti folosi la fel ca pe 
orice alta cerneala de serigrafie, sau pentru a suprapune imagini cu tonuri continue. Serigrafie este 
un mod perfect de a aplica Solar Fast rapid si uniform pentru serii de productie sau pentru un volum 
mare de imprimare. 

Pot dilua colorantii Solar Fast cu apa?

Colorantii Solar Fast se pot dilua cu apa, mai ales daca doriti sa pulverizati culorile printr-un spray sau
aerograf, sau daca doriti sa aplicati vopseaua prin scufundare ori daca preferati sa lucrati cu vopsea 
diluata.

Diluarea cu apa imi va afecta opacitatea culorilor?

Culorile Solar Fast pot fi diluate cu apa in proportie de 1:1 fara sa le fie afectata opacitatea. Diluarea 
este totodata si o modalitate grozava de a economisi vopseaua. Adaugarea unei cantitati mai mare 
de apa va produce umbre mai deschise, dar va afecta si timpul de expunere si rezultatul final. 
Intotdeauna testati in prealabil.

Vreau sa vad colorantii mai bine in timp ce lucrez cu acestia. Exista vreo modalitate sa adaug 
culoare inainte de expunere?

Daca doriti sa vedeti mai bine colorantii in timp ce lucrati cu acestia, puteti adauga un colorant care 
sa nu pateze tesatura pe care lucrati. Recomandam PearlEx sau iDye Poly. De asemenea puteti folosi  
coloranti alimentari, o cantitate mica de culoare sau pigment uscat.



Pot refolosi negativul?

Cu siguranta. Puteti folosi negativul  din nou si din nou pentru a crea oricate printuri Solar Fast doriti. 
Doar asigurati-va ca nu zgariati sau udati partea printata a foliei. Curatati partea foliei rezistenta la 
apa (partea care intra in contact cu vopseaua in timpul expunerii) dupa fiecare utilizare cu un prosop 
umed. Daca lasati vopseaua sa se usuce pe folie poate fi complicat sa o indepartati. O cantitate mica 
de alcool va poate ajuta. 

Pot folosi lumina artificiala pentru a crea printuri Solar Fast?

Culorile Solar Fast se dezvolta in prezenta luminii UV. Soarele este o sursa perfecta de lumina UV, dar
exista multe becuri pe piata ce pot fi utilizate la interior si cu ajutorul carora puteti obtine suficienta 
lumina UV  pentru a crea un print perfect. Unitatile de expunere precum cele folosite in magazinele 
de serigrafie functioneaza foarte bine. Lampi solare, becuri cu lumina artificiala pentru cresterea 
plantelor si lumina neagra de mare intensitate functioneaza la fel de bine. Timpul de expunere 
depinde in functie intensitatea UV a becului. Intotodeauna testati in prealabil.

Trebuie sa spal printurile imediat dupa expunere sau pot astepta astfel incat sa strang mai multe si 
sa le spal pe toate odata?

Recomandam spalarea printurilor pe cat posibil imediat dupa expunere, astfel veti obtine cele mai 
bune rezultate. Asigurati-va ca luati printul din lumina soarelui inainte de indepartarea negativului. 
Daca lasati printul sa stea prea mult timp inainte de spalare, puteti pierde anumite zone deschise. Cu 
cat asteptati mai mult, cu atat va deveni mai dificil sa indepartati vopseaua nedevelopata. Daca 
decideti sa asteptati asigurati-va ca pastrati printul intr-un loc uscat si intunecat. O alta varianta 
posibila este sa scufundati printul in apa, departe de lumina, pana decideti sa il spalati.

Pot spala mai mult de un print deodata?

Daca planuiti sa spalati mai multe printuri in acelasi timp, sau daca spalati printuri de diferite culori 
simultan, trebuie sa clatiti tesatura inainte de spalare; astfel  veti ajuta la reducere decolorarii.

Folia Solar Fast arata tulbure in loc de transparent. Este normal?

Da. Folia Solar Fast este creata special pentru a produce negative de densitate maxima, dar 
acoperirea face folia sa para translucida. Aceasta aparenta tulbure se poate accentua in timpul 
expunerii deoarece folia este expusa la umezeala. Acest lucru este normal: nu conteaza cum arata, 
folia intotdeauna va lasa sa treaca lumina UV. Nu va ingrijorati! Printurile dumneavoastra vor arata 
minunat chiar daca folia arata tulbure.

Ce materiale pot folosi cu Solar Fast?

Solar Fast sunt culori permanente pe orice fibra naturala, cum sunt: bumbac, canepa, lana, matase, 
panza, piele, bambus sau lemn. Nu va functiona pe materiale sintetice, plastic sau cauciuc, sau 
suprafete non-absorbante, lemn tratat, sticla sau metal. Fiind un colorant adevarat veti vedea ca 
aceeasi culoare poate arata complet diferite pe tesaturi diferite. Aceste este un lucru normal si este 
de asteptat de la orice sistem de colorare.



Pot face printuri fotografice pe matase?

Daca imprimati pe matase, sunt recomandate Solar Fast Wash si apa fierbinte. Matasea este o fibra 
extrem de magnetica si este foarte dificil sa indepartati vopseaua nedevelopata de pe aceasta. 
Spalati foarte bine si testati in prealabil.

Pot combina culorile Solar Fast?

Toate culorile Solar Fast se pot combina intre ele. Le puteti combina inainte de aplicare sau direct pe 
substrat. Culorile Solar Fast dezvaluie culoarea finala doar dupa expunerea la lumina, asa ca mixarea 
unei anumite culori poate fi o provocare. Pentru rezultate bune masurati cu atentie si testati in 
prealabil. Pentru umbre deschise diluati cu apa.

Colorantii Solar Fast ar trebui sa fie incolore in sticla sau nu?

Fiecare culoare este diferita. Cele mai multe culori Solar Fast sunt incolore in sticla. Multe sunt usor 
colorate, iar unele apar mai opace sau mai laptoase decat altele. Sunt doar cateva culori care 
dezvaluie culoarea inainte de expunere, iar acest lucru este normal: daca il folositi corespunzator 
aceasta culoare se va spala, lasand alb oriunde developarea este blocata de un obiect sau negativ. 
Culorile Solar Fast care ar trebui sa nu fie incolore in sticla sunt: Golden Yellow, Green, Teal, Avocado,
Sepia si Negru. Toate aceste culori sunt galbui in sticla si cer mai multa atentie atunci cand le spalati.

Pot sa printez negativul pe hartie in loc de folie transparenta?

Hartia de imprimanta in general nu este suficient de transparenta pentru a crea un print bun. Iata un 
mic truc: dupa ce printati negativul pe hartie, acoperiti-l cu ulei vegetal. Astfel uleiul va face hartia 
transparenta in timp ce zonele negre vor ramane opace. Atunci puteti pune negativul pe substrat 
pentru a realiza printul! Atentie doar sa nu fie substratul prea uleios, deoarece acest lucru poate 
interfera cu developarea culorii. Aceasta metoda este experimentala, deci testati in prealabil. 
Deoarece hartia nu va fi in totalitate transparenta, timpul de expunere trebuie marit cu cel putin 
15%.

Culorile Solar Fast vor afecta textura tesaturii?

Absolut deloc! Solar Fast este un colorant adevarat, ceea ce inseamna ca nu va afecta textura 
tesaturii absolut deloc: tesatura dumneavoastra va ramane moale la atingere.

Printul va arata diferit dupa spalare?

De cele mai multe ori da. In general nu poti vedea rezultatul final pana ce printul nu a fost spalat si 
uscat. In multe cazuri zonele deschise la culoare vor deveni mai deschise dupa spalare (zonele albe 
vor deveni mai albe). Acest lucru se intampla in special la culoarea Golden Yellow si la celelalte culori 
care au galben in componenta:  zonele deschise se vor albi odata cu spalarea. Alte culori precum 
Albastru si Negru nu vor fi pe deplin developate decat dupa spalarea in apa fierbinte (acestea devin 
mai intense in timpul procesului de spalare).



Toate culorile Solar Fast se comporta la fel?

Da si nu. Culorile diferite cer timp diferit de expunere. De asemenea fiecare culoare arata diferit in 
ambalajul original: unele sunt incolore, unele laptoase, unele colorate, iar unele sunt transparente. 
Unele culori arata diferit dupa spalare, in timp ce alte culori se developeaza complet in timpul 
expunerii. In afara de aceste diferente, toate culorile Solar Fast au proprietati identice.

Culoarea Solar Fast Negru produce griuri neutre si negre?

Solar Fast Negru nu este o culoare omogena: este un amestec din diferite culori. Din acest motiv, 
poate produce fie negru neutru, cald sau rece, in functie de substrat, timpul si conditiile de expunere.
Realizati un test in prealabil pentru a sti la ce sa va asteptati. Culoarea Negru cere un timp de 
expunere mai mare decat celelalte culori. Pentru cele mai bune rezultate, asigurati-va ca substratul 
este suficient de acoperit cu vopsea inainte de expunere, si mentineti expus pana cand vopseaua 
este uscata in totalitate.

Am nevoie de un negativ pentru printurile mele Solar Fast?

Sunt o multime de modalitati distractive de a folosi culorile Solar Fast fara un negativ fotografic. Solar
Fast este o vopsea ce se developeaza usor si este potrivita pentru aplicatii fara negativ, precum 
tehnica tie dye, batik sau serti – doar aplicati vopseaua si expuneti la lumina solara, fara fixare 
termica, chimica sau la aburi. Puteti folosi orice obiect gasiti prin casa sau obiecte naturale (frunze, 
unelte, sfoara, ustensile, etc.) pentru a realiza printuri sau fotograme cu Solar Fast, sau puteti crea un
negativ hand-made desenand sau pictand direct pe folia transparenta. Nu sunt reguli. Experimentati!

Cum pot curata culoarile Solar Fast? Pot folosi inalbitor?

Culorile Solar Fast contin amoniac, prin urmare nu ar trebui sa le expuneti inalbitorilor sub nici o 
forma. Curatati Solar Fast cu sapun si apa calda, sau amoniac.

Pot folosi Solar Fast pe materiale printate sau pe tesaturi deja colorate?

Culorile Solar Fast pot fi aplicate pe orice material natural colorat in tonuri deschise, inclusiv tesaturi 
vopsite in prealabil sau tesaturi cu model. Singurul lucru pe care trebuie sa il stiti este ca Solar Fast 
este un colorant si prin urmare este transparent. Acest lucru inseamna ca substratul trebuie sa fie 
mai deschis decat colorantul pe care il utilizati (colorantul nu va fi vizibil pe negru sau un fundal 
inchis), si culoarea va fi aditiv. Folosind culoarea Golden Yellow pe o tesatura albastra, de exemplu, 
veti obtine un print verde.

 Pot realiza un print Solar Fast pe tesatura neagra?

Din pacate nu fara un pas suplimentar. Solar Fast este un colorant transparent deci nu va fi vizibil pe 
o baza inchisa la culoare. Cea mai buna modalitate de a realiza printuri Solar Fast pe tesatura neagra 
este sa albiti o portiune din tesatura inainte de a printa (aditivul Jacquard Discharge nu este 
compatibil cu vopseaua Solar Fast). Folositi Discharge Paste de la Jacquard, inalbitor sau agentul 
Discharge/Reduction de la Jacquard pentru a albi portiunea din tesatura neagra de aceeasi 
dimensiune ca si printul Solar Fast pe care planuiti sa il creati. Astfel veti obtine in fundalul negru o 



fereastra de tesatura alba sau deschisa la culoare, pe care culorile Solar Fast se vor vedea perfect. 
Spalati inalbitorul inainte de a aplica culorile Solar Fast. 

Care este termenul de valabilitate pentru colorantii Solar Fast?

Depozitate intr-un mediu rece si intunecat, culorile Solar Fast au un termen de valabilitate de pana la 
2 ani. Odata deschisa, vopseaua rezista 6 luni. Refrigerarea este o modalitate eficienta de a prelungi 
termenul de valabilitate a colorantilor Solar Fast, dar trebuie sa evitati inghetarea. Expunerea la 
caldura, lumina si aer poate diminua durata de valabilitate a culorilor. In termenul de valabilitate, 
culorile Solar Fast nu isi vor pierde din intensitate, vor fi intense si luminoase.

Troubleshooting

Daca printurile sunt prea deschise/pale: Cel mai probabil printul dumneavoastra are nevoie de mai 
multa lumina. Asigurati-va ca expuneti direct in lumina soarelui. Va fi nevoie de un timp de expunere 
mai mare pentru culorile inchise. Si amintiti-va cea mai buna perioada pentru expunere este intre 
11.00 si 15.00, atunci cand soarele este deasupra capului. Printurile facute mai devreme sau prea 
tarziu in zi, vor avea nevoie de un timp de expunere mai mare. Daca cerul este acoperit de nori 
timpul de expunere trebuie dublat. Negativele prea dense pot produse de asemenea printuri pale – 
asigurati-va ca partile deschide din negativ sunt intr-adevar transparente. Daca folositi sticla sau 
plexiglas, asigurati-va ca nu este absorbant al razelor UV (sticla de muzeu este creata sa filtreze 
lumina UV, deci doar va crea probleme). Daca colorantul este prea uscat in timpul expunerii, si in 
acest caz puteti obtine printuri pale. Asigurati-va ca expuneti cat vopseaua este umeda inca.

Daca printurile sunt prea inchise: Este posibil sa fi expus prea mult, sau negativul sa nu fi fost 
suficient de dens. Incercati sa expuneti mai putin, sau sa dublati negativul pentru un contrast sau o 
densitate mai mare. Amintiti-va, negativul trebuie sa fie complet opac in zonele inchise. Daca nu 
este, ajustarea setarilor imprimantei va poate ajuta.Puteti deasemenea sa printati acelasi negativ de 
mai multe ori pentru a obtine o densitate mai mare. O alta cauza a printurilor inchise  este expunerea
nedorita: asigurati-va ca nu expuneti printul inainte de a plasa negativul sau dupa ce l-ati indepartat. 
Lucrati intotdeauna in lumina discreta, inainte si dupa realizarea printului.

Daca zonele deschise inca se developeaza dupa spalare: Acest lucru inseamna ca inca exista vopsea 
nedevelopata in substrat ce nu a fost spalata. Dupa realizarea lucrarii spalati hartia sau tesatura in 
apa fierbinte cu Solar Fast Wash. Daca folositi masina de spalat rufe, rulati 2 cicluri de spalare. Daca 
spalati manual, mentineti in apa fierbinte, cu apa curgand pentru 10-15 minute.  Daca locuiti intr-o 
zona cu apa dura, o dedurizare a apei poate ajuta. Asigurati-va ca spalati printurile imediat dupa 
expunere, cu cat asteptati mai mult, cu atat va deveni dificil sa indepartati vopseaua nedevelopata.

Daca printurile sunt neclare sau daca detaliile dispar: De obicei aici este o problema de contact. 
Trebuie sa aveti un contact bun intre folie si substrat, sau veti pierde detalii si printul va parea neclar.
Asigurati-va ca lucrati pe o suprafata tare si plata. Folosirea unei bucati de sticla pentru a tine folia in 
contact cu vopseaua poate fi de ajutor. Deasemenea este bine sa fixati sticla si baza pe care lucrati: 
acest lucru adauga presiune si astfel folia va sta perfect pe substrat si rezultatul va fi perfect. 
Printurile incetosate pot fi rezultatul umbrelor: daca soarele este prea jos pe cer si suprafata de 
imprimare este plata, negativul poate produce o umbra. Pentru a evita umbrele, asigurati-va ca 



expuneti cand soarele este sus pe cer, sau pozitionati suprafata de imprimare astfel incat sa fie cu 
fata catre soare in timpul expunerii. Printurile incetosate pot fi rezultatul condensului format sub 
negativ in timpul expunerii. Asigurati-va ca stergeti suprafata in exces inainte de plasarea negativului,
astfel incat sa nu fie prea umed.

Daca printul arata patat sau marmorat: Acest lucru se intampla daca substratul este prea umed in 
timpul expunerii. Vopseaua se poate lipi de negativ si se poate ridica de pe tesatura, formand pete. 
Asigurati-va ca nu aplicati prea multa vopsea, si stergeti daca substratul pare prea umed. Printurile 
marmorate pot fi rezultatul condensului format intre folie si substrat. Din nou acest lucru se rezolva 
asigurandu-va ca substratul nu este prea umed. Fixarea foliei de substrat poate fi de ajutor ( folositi 
cleme sau clipsuri).

Daca varsati Solar Fast sau daca ajunge acolo unde nu ai dorit: Solar Fast nu este o culoare 
permanenta pana la developarea in lumina UV. Daca vopseaua ajunge acolo unde nu ati dorit cel mai 
bun lucru pe care puteti sa il faceti este sa clatiti imediat. Folositi apa calduta si o mica cantitate de 
Solar Fast Wash. O alternativa este sa acoperiti vopseaua cu ceva opac pentru a stopa developarea in
timpul expunerii. Aceasta este o modalitate foarte buna de a scapa de picaturi sau amprente inainte 
de a fi prea tarziu!

Daca observati patare pe spatele obiectului sau trecere a culorii in timpul spalarii: Pentru a evita 
patarea pe spate in timpul spalarii asigurati-va ca spalati cu apa fierbinte si  Solar Fast Wash. Este de 
preferat sa clatiti manual inainte de spalarea la masina automata. Astfel veti indeparta excesul de 
vopsea inainte de spalare si reduceti riscul de patare.

Probleme cu Solar Fast Golden Yellow, Green, Teal, Avocado, Sepia si Black: Toate aceste culori 
sunt alcatuite din colorant galben, singura culoate Solar Fast care e vizibila inainte de expunere. Cu 
alte cuvinte aceste culori sunt de culoare galben in sticla, celelalte culori fiind incolore pana la 
developare. Din acest motiv poate fi dificil sa obtineti zone deschise cu adevarat albe: culoarea 
galben poate pata si este dificil de indepartat, rezultand printuri cu un constrast slab sau cu o tenta 
de galben. Pentru a evita acest lucru, asigurati-va sa spalati cu apa fierbinte si Solar Fast Wash. In 
cazul in care folositi masina de spalat, este recomandat sa rulati 2 cicluri de spalare. De asemenea 
este bine sa clatiti manual inainte de spalare: astfel veti indeparta excesul de vopsea si veti reduce 
riscul de patare. Este important sa spalati printurile imediat dupa expunere atunci cand folositi 
aceste culori. Galbenul se developeaza repede, ca nu expuneti vopseaua la lumina inainte de a plasa 
negativul sau dupa ce il indepartati. Timpul de expunere este important la aceste culori: 
supraexpunerea va produce albastru in loc de grede, de exemplu, si un contrast slab.



Solar Fast™ Sfaturi si Trucuri

Idei creative pentru a folosi negativele

Negativele pictate manual

In locul folosirii unui negativ printat, puteti picta direct pe o folie transparenta sau sa imprimati un 
design lucrat manual. Doar asigurati-va ca vopseaua folosita este opaca (Culorile pentru aerograf sau 
Neopaque de la Jacquard functioneaza perfect). Folositi pensula, markere cu vopsea, aplicator, 
aerograf sau serigrafie pentru a aplica cerneala opaca pe folia transparenta.

Stratificarea negativelor

Stratificarea negativelor este o alta modalitate de a crea imagini interesante. Folositi doua imagini 
diferite si acestea se vor suprapune pe printul creat. Folositi aceeasi imagine orientata diferit pentru 
a crea imagini fotografice simetrice.

Modificarea digitala a negativelor

Puteti altera negativul inaintea expunerii, fie prin desenare sau pictare pe acesta, fie prin razuirea 
culorii. Puteti imprima o folie cu cerneala neagra si sa razuiti cerneala cu un instrument pentru a crea 
imaginea unei linii desenate.

Combinarea imaginilor fotografice cu fotograme

Puteti combina negativele cu obiecte pentru efecte diverse. Pozitionati o panglica, instrumente sau 
frunze peste negativ, pentru un efect combinat.

Taierea negativelor

Puteti crea un colaj folosind negativele si puteti printa colajul. Folositi banda transparenta pentru a 
atasa diferite parti ale negativelor, sau pur si simplu puneti-le cu grija pe partea de sus a substratului 
dumneavoastra si asigurati-le cu sticla, banda sau ace. Puteti lua in considerare de asemenea taierea 
unor parti din negativ sau alterarea marginilor.

Aplicarea culorilor

Culori multiple

Printul dumneavoastra nu trebuie sa fie intr-o singura culoare. Luati in considerare folosirea mai 
multor culori Solar Fast™ pe substratul dumneavoastra. Dungile sau stropii pot produce efecte 
minunate. Pentru cele mai bune rezultate folositi culori cu timp de expunere similar.

Printarea fotografiilor color prin crearea de separari  CMYK



Acest proces este unul avansat, dar este extraordinar! Puteti printa fotografii colorate integral cu 
Solar Fast™ prin imprimarea fiecarei culori separat.

5. Primul pas este sa separati imaginea in straturi CMYK in Photoshop sau alt program de 
design.

6. Creati un negativ pentru fiecare strat.

7. Dupa aplicarea si expunerea fiecarei culori, spalati, uscati si apoi treceti la urmatoarea 
culoare. Folositi Albastru, Rosu, Galben Golden si Negru.

Acesta este un proces lung, dar cu siguranta merita. Rezultatul va arata precum o fotografie colorata 
integral.

Imprimarea pe tesatura colorata

Nu este obligatoriu sa folositi Solar Fast™ pe tesatura alba. Luati in considerare imprimarea pe 
tesaturi vopsite in prealabil, tesaturi cu model, haine vechi pe care doriti sa le personalizati sau chiar 
hartie veche. Culoarea de fundal trebuie doar să fie mai deschisa decat culoarea SolarFast pe care o 
utilizați. Coloranți sunt transparenti, deci culoarea de sub va afecta culoarea rezultata de imprimare: 
imprimand galben pe o tesatura albastra, de exemplu, va produce o imprimare verde.

Folositi Solar Fast pentru a infrumuseta un tablou

Culorile Solar Fast nu au nevoie de fixare prin caldura, abur sau chimica – doar trebuie sa fie expuse 
la lumina soarelui. Acest lucru le face culorile ideale pentru infrumusetarea sau reconditionarea 
operelor de arta pe tesatura. Folositi Solar Fast pentru a colora un design sau pentru a accentua parti 
din operele de arta.  

Infrumusetarea printurilor Solar Fast

Culorile Solar Fast nu schimba textura tesaturii, tocmai de aceea puteti sa refolositi tesatura deja 
pictata cu Solar Fast. Folositi coloranti, vopsea, markere sau cerneala pentru a va infrumuseta printul.

 Imprimarea fotografiilor pe lemn

  

De ce nu? Necesita doar mai mult rabdare. Lemnul trebuie sa fie netratat si neacoperit. Pentru cele 
mai bune rezultate folositi pin sau un lemn mai deschis la culoare.           

 Smirgheluiti orice urma de lac inainte de aplicarea culorii. Dupa expunere trebuie sa spalti 
manual suprafata din lemn.



 Folositi un burete pentru a curata usor suprafata.

 Folositi apa fierbinte si mentineti sub apa cel putin 10 minute.

Tiparirea de pe sabloane cu Solar Fast

SolarFast este cea mai buna varianta de cerneala pentru tiparirea de pe sabloane: nu necesita fixare 
termica, ramane moale la atingere, este permanent si se curata cu apa. Mai mult puteti suprapune cu
usurinta imagini si puteti crea printuri cu tonuri continue!

 Utilizati agentul de ingrosare Solar Fast pentru a aduce colorantul la vascozitatea dorita. 
Printati in mod obisnuit.

 Cat inca e umed, expuneti printul la lumina soarelui.

 Dupa expunere, spalati in apa fierbinte cu Solar Fast Wash.

Pentru a supra impune imagini, pur si simplu puneti un negativ deasupra printului inainte de 
expunere, asa cum este specificat in instructiunile Solar Fast. Tiparirea de pe sabloane este o 
modalitate foarte buna de a aplica culoarea fara sa mascati zonele sau sa folositi o pensula. Este de 
asemenea o modalitate foarte buna de a suprapune imagini pe un model.

Pigmentati culorile Solar Fast pentru o modalitate mai usoara de folosire

Deoarece majoritatea culorilor Solar Fast sunt incolore pana la expunere, poate fi dificil sa lucrati cu 
acestea. Daca doriti sa colorati vopseaua pentru un mod mai usor de utilizare, folositi un colorant 
care nu va pata substratul. Recomandam Pearl  Ex sau Idye Poly. Puteti folosi o cantitate mica de 
vopsea sau pigmenti sub forma de pudra.

Sfaturi generale

 Daca imprimati tricouri sau imbracaminte, puneti ceva intre staturile de tesatura pentru a 
preveni patarea. Lemnul, plastic, sticla, hatie de ceara sau orice suprafata neporoasa va 
functiona la fel de bine.

 Pentru a pastra substratul si folia pe cat posibil la acelasi nivel, incercati sa imprimati 
intotdeauna pe o suprafata plana, tare. Utilizarea sticlei este o modalitate foarte buna de a 
pastra substratul si folia la acelasi nivel. Puteti de asemenea sa prindeti cu un clips substratul 



si negativul intre sticla si masa de lucru. Acest lucru va asigura claritatea optima in rezultatul 
final.

 Daca udati prea tare tesatura sau hartia, stergeti cu un prosop de hartie sau lasati sa se usuce
putin inainte de a plasa negativul.

 Este mai bine sa expuneti mai mult decat sa nu expuneti suficient. Chiar daca dezvoltarea 
culorii arata completa, lasati printul in lumina soarelui pentru timpul sugerat.

 Daca mascati marginile printului, veti gasi mai usor sa scoate banda inainte de a expune 
imaginea. Indepartarea benzii va nivela orice cuta pe tesatura.

 Intinderea materialului inainte de a aplica vopseaua poate produce distorsiuni in rezultatul 
final. Pentru cele mai bune rezultate tineti materialul drept atunci cand aplicati vopseaua, 
insa nu intindeti.

 Pentru o densitate mai mare si un contrast mai bun, daca imprimanta dumneavoastra scoate 
mai putina cerneala, dublati negativul.

 Daca imprimati fara folie sau sticla, umezirea substratului cu apa in timpul expunerii il va 
pastra umed pentru un timp mai indelungat ceea ce va produce culori mai profunde sau mai 
luminoase. Un agent de intarziere precum Jacquard Screen Life poate fi folosit pentru a 
pastra vopseaua umeda mai mult timp.



Solar Fast™

Instructiuni Step Wedge

Cand sa il folositi:

8. Folosirea Solar Fast™ Step Wedge este complet optionala. De fapt majoritatea pasionatilor 
nu vor avea niciodata nevoie sa il foloseasca – timpul de expunere sugerat pe eticheta Solar 
Fast™ vor produce intotdeauna printuri minunate in zile insorite.

9. Folositi Solar Fast™ Step Wedge doar daca lucrati in conditii neobisnuite, ca atunci cand 
imprimati cu lumina artificiala sau daca este o zi neobisnuit de innorata.

Ce este Step Wedge?

 Solar Fast™ Step Wedge  trebuie printat cu o imprimanta cu cerneala pe Solar Fast™ Film sau 
o alta folie transparenta de calitate superioara.

 Tineti step wedge in o sursa de lumina: la un capat trebuie sa fie complet transparent (pasul 
0), iar la capatul opus, trebuie sa fie complet opac (pasul 10).

 Daca pasul 10 nu este complet opac, fie ajustati setarile imprimantei sa elimine mai multa 
cerneala, apoi treceti folia prin imprimanta pentru a doua oara, fie folositi 2 folii Step Wedge 
pentru o opacitate si un contrast mai mare.

 Step Wedge presupune 10 pasi, pornind de la complet opac la complet transparent, cu o 
diferenta de 10% in densitate optica (cat de multa lumina UV trece prin) de la un pas la altul.

Cum sa folositi Solar Fast™Step Wedge:

 Realizati un print folosind Step Wedge conform instructiunilor Solar Fast.

 Spalati si uscati printul inainte de a analiza resultatele. Dintr-o expunere perfecta va rezulta o
imagine in care fiecare pas este evidentiat clar, pornind de la cea mai profunda umbra (pas0) 
pana la alb (pas 10).

o Daca expuneti prea putin, zonele albe se vor extinde peste pasul 10 in rezultatul 
final. In schimb daca expuneti prea mult zonele inchise se vor extinde dincolo de 
pasul 0.

o Asa cum fiecare valoare din fiecare pas reprezinta  o diferenta de 10% in densitate 
optica (cat de multa lumina UV trece prin), si fiecare pas reprezinta 10% din timpul 
total de expunere. Mariti timpul de expunere cu 10% pe fiecare pas pentru a 



diferentia valorile din partea superioara (pasii 6-10), sau micsorati timpul de 
expunere cu 10% pe pas pentru a evidentia valorile din partea inferioara (0-4).

o Daca pasii 9 si 10 nu sunt diferentiati pe printul initial, de exemplu, mariti timpul de 
expunere cu 10 % (de la 10 la 11 minute). Daca pasii 8-10 nu sunt diferentiati, mariti 
timpul de expunere cu 20% si asa mai departe. Pe de alta parte daca pasii 0-1 nu sunt
diferentiati pe printul initial, micsorati timpul de expunere cu 10%.

o Daca pasii 0-2 nu sunt diferentiati, micsorati timpul de expunere cu 20% si asa mai 
departe. Ajustand timpul de expunere potrivit rezultatelor step wedge, veti putea 
gasi timpul de expunere potrivit rapid si usor. Daca partea mai inchisa (pas 0) este 
usor stearsa, este nevoie sa mariti timpul total de expunere.

Nota:  Testele Step Wedge se folosesc pentru a determina timpul de expunere in toate tipurile de 
procese fotografice si fiecare sistem este unic si prezinta propriile provocari. Veti afla ca folosind 
culorile Solar Fast™ va deveni dificil sa obtineti diferenta dintre cele 10 valori: este posibil sa pierdeti 
valorile deschise in timp ce incercati sa le obtineti pe cele inchise si vice versa. In plus fiecare culoare 
poate prezenta provocari unice si poate avea diferite praguri de diferentiere a valorii.


