Wat heb ik nodig om thuis te zeefdrukken?
Bedenk eerst wat en waarop je gaat zeefdrukken en zet dan alles klaar wat je nodig hebt.
Want als je bezig bent en je mist dingen die je nog moet gaan zoeken e.d. dan droogt de
inkt in het zeefdrukraam en kun je niet meer verder als je pech hebt. In het minst erge
geval kun je dan eerst het raam schoonmaken, drogen en weer opnieuw beginnen.
Maar...voorkomen is beter dan genezen.
Onze inkten zijn op waterbasis dus het schoonmaken kan gewoon in de keuken. Er zijn
dus ook geen chemische dampen e.d. Je hoeft dus niet extra te ventileren.

De werkplek van een zeefdrukker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een ruime werkplek (eventueel voorzien van tafelzeil om je tafel/bureau te
beschermen)
Een plek met koud stromend water om de materialen schoon te maken
Oude kranten/papier voor onder de inktpotjes.
Balkje(s) of rekje om de rakel(s) op te leggen tijdens het printen
Papier/karton voor in kledingstukken, tassen e.d. (zodat de inkt niet doordrukt) – glad
karton! (golfkarton is niet glad)
Vilt, fleece of ander zacht textiel als ondergrond om een beetje te veren
Spuitlijm (wij zijn zelf fan van de spuitlijm van Bison)
Doekjes of keukenpapier voor vieze vingers e.d.
Haarföhn om de inkt tussen door te drogen
Strijkijzer om prints op textiel te fixeren
Oven als je porselein/servies gaat fixeren (gewone standaard keuken oven)
Als je veel producten gaat zeefdrukken, voldoende ruimte om de artikelen te laten
drogen
De zelfgemaakt zeefdruktafel (aan te raden voor T-shirts, posters, flyers, enveloppen
etc).

De basis uitrusting voor het zeefdrukken in het algemeen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inkt (juiste inkt voor juiste materiaal/ondergrond!)
Eventueel zuivere talkpoeder om inkt en verf te verdikken.
Roerstokjes
Lege potjes + deksels om zelf gemende kleuren te mengen en te bewaren
Paletmessen (1 per kleur is aan te raden dan hoef je tussendoor niet schoon te maken)
Rakels (meerdere maten is echt handig)
Schildertape voor het afplakken van de rakels en de aluminium frames, maar ook voor
markeringen etc.
Een schort en/of werkkleding
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Ga je zeefdrukken met onze Ready To Print screens?
Je stuurt ons jouw ontwerp en wij sturen jou het ontwerp op een Ready To Print folie. Je
kunt een los screen bestellen of compleet en dan is jouw ontwerp inclusief tape en frame.
•
•
•

Folie met jouw ontwerp
Het frame
Het dubbelzijdige tape om de folie op het frame te plakken

Ga je zelf MINI Ready To Print screens maken?
•
•
•
•

Een schaar om mini screens te knippen
Ducttape om de randen te maken
Een stift om te markeren
Stevig karton / plastic of creditcards om mini rakels te maken

Ga je met de watervaste sjablonen / stencils zeefdrukken?
•
•
•
•
•
•
•

Watervaste sjablonen / stencils
Schilderstape
Snijmat
Stanleymes
Rolmes voor mooie ronde lijnen en vormen
Schaar
Pen / potlood om afbeeldingen te tekenen

Ga je op muren zeefdrukken?
Zeefdrukken op de muur kan alléén met onze Ready To Print screens.
•
•
•

Sponsje voor het zeefdrukken op muren.
Schilderstape om het frame op de muur te plakken
Rakel als je met stevige/dikke inkt gaat zeefdrukken

Ga je porselein, keramiek, servies zeefdrukken?
Zeefdrukken op porselein en keramiek kan alléén met onze Ready To Print screens.
•
•
•

Een oven om porselein te fixeren. De gewone oven in jouw eigen keuken is prima!
Ready To Print folie met jouw ontwerp
Ductape als je mini screens gaat maken (zie hierboven)
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