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Porcelánra, üvegre és fémre tervezhető kerámia-fólia 

tintasugaras nyomtatóhoz 
 

Bármilyen ötletét megvalósíthatja az Avery Zweckform kerámiafólia felhasználásával, 
számítógépe és tintasugaras nyomtatója segítségével. Rövid sütéssel elkészítheti és 
felhasználhatja ajándékként vagy akár otthon is. Alkalmas kerámia, porcelán, üveg és 
fém felületekre (színesre és fehérre) egyaránt. 
 
Minden forgalomban lévő tintasugaras nyomtatóhoz felhasználható az Avery Zweckform 
fólia. 
 
Egyszerűen elkészítheti: 
 
Alakítsa ki a kerámiafóliára kívánt képet a „Design Pro” szoftver segítségével. (további 
felhasználható programok pl.: Microsoft Word, Corel Draw) 
 
Felhasználáshoz szükséges magyarázat: 
A megoldás egy kétkomponensű rendszeren alapul, amihez két különböző fóliára van 
szükség. 
1. Inkjet – transferfólia: a fehér, matt, enyhén érdes oldala nyomtatható. (hátoldalán 
négyzethálós minta látható) 
2. Kerámia fixáló fólia: nem nyomtatható, csak egy megerősítő fóliaként szolgál, ami 
tartósan fixálja a motívumot a felületen. (pl.: bögrén) 
Tipp: Mielőtt a nyomatot a bögrére tenné, tisztítsa meg spiritusszal (alkohollal) a 
felületet, így tartósabb lesz. 
 
 

1. Nyomtatás: 
 

• A kívánt képpel végezzen egy tesztnyomtatást normál papírra, a színek 
helyessége, a kép méretének és elhelyezésének ellenőrzése céljából. 

• A transzferfóliát egyesével helyezze a nyomtatóba. 
• Tükörképpel a matt, réteggel ellátott oldalra nyomtasson (nem a 

feliratozott oldal) a megfelelő opció kiválasztásával (Fájl – Nyomtatás – 
Tulajdonságok – Jellemzők – Kép tükrözése). 

• Állítsa be a nyomtatót „normál papír” és 1440 dpi felbontásra. 
• A lapokat csak egyszer tegye a nyomtatóba 

 
2. A motívum átvitele a fixáló fóliára: 

 
2.1. Kivágás 
• Nyomtatás után a tintát hagyja megszáradni, mert a friss nyomat 

könnyen elkenődhet. 
• Vágja ki a nyomtatott formát 0,5 – 1cm kerettel. 
• Helyezze a kivágott motívumot a fixáló fólia fényes oldalára és vágjon 

ki egy ugyan akkora darabot. 
 

2.2.  Kép átvitele 
• Tegye a kinyomtatott motívumot arccal a fixáló fólia fényes oldalára. 
• Használjon egy kemény, sima, stabil alátétet (pl.: asztal) amire az 

összefordított fóliákat helyezi. Vasalja mindkét oldalát 10-15 mp. –ig. 
• Figyeljen arra, hogy a két fólia ne mozduljon el egymáson és a 

motívum minden részét vasalja, hogy egy hiánytalan képet kapjon. 
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Tipp: Ajánlatos a fólia és a vasaló közé sütőpapírt helyezni. A vasaló legyen 
előmelegítve 160 Co – ra, a vasalást gőz nélkül végezze. 
 

 
2.3.  Hűtés, transfer eltávolítása 
• Az összevasalt fóliákat hagyja kihűlni (kb. 10 perc) és válassza szét 

őket. 
 
 

2.4.  Áztatás 
• Szükség esetén vágja körbe pontosabban a motívumot majd tegye kéz 

meleg vízbe. 
• Rövid idő elteltével (5-10 mp) a kép elkezd leválni a fixáló fóliáról, 

ekkor vegye ki a vízből. (Figyeljen, hogy ne áztassa túl!) 
 
 

2.5.  Motívum elhelyezése a bögrén 
• Helyezze a nedves motívumot a bögrére és közben távolítsa el aljáról a 

fixáló fóliát. Nyomkodja végig egy lágy kendővel és óvatosan simítsa ki 
a vizet a kép és a tárgy közül. 

• A fixálás elkezdése előtt hagyja a képet kb.10 órát száradni. 
 

3. Fixálás 
 

• Melegítse elő a sütőt 150 - 170 Co – ra. 
• Helyezze a tárgyat egy tepsibe és 25 - 30 percre tegye a sütőbe. 

(Tovább ne maradjon, mert megbarnul.) 
• Vegye ki a bögrét a sütőből, vigyázzon, hogy meg ne égesse magát. 

 
4.  Mosogatás 

 
• A tartósság érdekében a kézzel való mosogatást ajánljuk (ne tegye 

mosogatógépbe). 
 
 
*A tervezéshez nyissa meg bármelyik A/4 formátumú termékünk sablonját (pl.: 3478, 
stb). 
 
További információ és letölthető tervezőszoftver: www.averybolt.hu 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


