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Megnevezés 
Műanyag klisék előhívása 

 
Előkészítés: 
 
A klisé egy vékony acéllemezre egyenletesen felhordott fényérzékeny fotopolimer 
rétegből áll. A klisék fekete fényvédő fóliába, 10 db-os kiszerelésben vannak 
csomagolva, közöttük, a biztonságos szállítás érdekében, vékony szivacsréteg található. 
A kiséket sárga fényben szabad kibontani, kibontás után óvatosan távolítsuk el a klisé 
felületéről a védőfóliát, ellenkező esetben fölszakíthatjuk a nyers fotopolimert. Rossz 
minőségű szennyezett film használata esetén a klisé felületére vékony púderréteget 
vihetünk fel megakadályozva ezzel a film klisébe égését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozitív filmes megvilágítás: 
 
A kicsomagolt, védőfóliától megszabadított klisét tegyük be az előhívó készülékbe és 
helyezzük el a klisé felületén a filmet. Ügyeljünk arra, hogy a klisé és a film között 
semmilyen szennyeződés ne maradjon, mivel a legkisebb porszem is meglátszik a klisé 
felületén az előhívás után. Itt megjegyezzük, tökéletes klisét csak tökéletes filmről lehet 
előhívni elengedhetetlenül fontos a 100 % -os fedettségű oldalhelyes (a film emulzió 
rétegének közvetlenül érintkeznie kell a klisé felületével) film. A klisére és a filmre 
ráhelyezzük a vákuumfóliát majd indítsuk be a vákuum motort, miután a vákuum elérte a 
~40 hgmm értéket újból ellenőrizzük a klisé felületét: nincs-e rajta szennyeződés, nem 
mozdult-e el a film! Ha mindent rendben találtunk, toljuk be a klisét az UV fénycsövek 
alá, és állítsuk be a megvilágítási időt (ld. táblázat), majd a start gomb megnyomásával 
indítsuk el a megvilágítást. 

 
 

Raszter filmes megvilágítás:             

 
A pozitív filmes megvilágítási idő lejárta után kapcsoljuk ki a vákuummotort, emeljük fel a 
vákuumfóliát, vegyük le a klisé felületéről a pozitív filmet, majd tegyük a klisé felületére a 
raszter filmet, úgy, hogy a raszter film szélén lévő TECA-PRINT AG felirat olvasható 
legyen. Helyezzük rá a vákuumfóliát és indítsuk be a vákuummotort. Állítsuk be a 
megvilágítási időt (ld. táblázat) és indítsuk el a megvilágítást. 

 

 
Kimosás: 
 
A raszter filmes megvilágítás után vegyük ki a klisét az előhívó készülékből és helyezzük 
be a kimosó tálba. Öntsünk a klisé /ST 52/ felületére kimosó alkoholt vagy folyassunk a 
klisé /I 18/ felületére hideg vizet kezdjük el a kimosást plüss és plüsstartó segítségével. 
Nagyon fontos, hogy a kimosás alatt a plüsst ne nyomjuk a klisé felületéhez, csak a saját 
súlyánál fogva, körkörösen mozgassuk a kimosás alatt (ld. táblázat). 
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A kimosási idő leteltével vízzel öblítsük le a kimosó alkoholt a klisé felületéről, majd 
sűrített levegővel fújjuk le a klisé felületéről a vizet!  
A foltosodás elkerülése érdekében a lefúvatást egyenletesen végezzük.  

 
Hőkezelés, utó-megvilágítás: 
A megszárított klisét helyezzük a kemencébe, állítsuk be a hőmérsékletet és az időt!   
(ld. táblázat)  
Hőkezelés után a klisét tegyük be a megvilágító készülékbe a vákuum fólia tetejére és a 
vákuum motor beindítása nélkül, indítsuk el az utó-megvilágítást!  
Vagy használjunk TS készüléket! 
  
 
 
ST 52, piros, alkoholos kimosású  klisé     

 

1 Pozitív filmes megvilágítás 3 perc 

2 Raszter filmes megvilágítás /7812/ 5 perc 

3 Kimosás                                                                                 1 perc (900 150) 

4 Hőkezelés 120 fokon, 30 perc 

Utó-megvilágítás 30 perc 

4 vagy TS készülékben 1 óra 

 
WSA 52,  piros, vizes kimosású klisé     

1 Pozitív filmes megvilágítás 30 mp 

2 Raszter filmes megvilágítás /7812/ 30 mp 

3 Kimosás                                                                                 1 perc (hideg vízben) 

4 Hőkezelés 90 fokon, 30 perc 

Utó-megvilágítás 30 perc 

4 Vagy TS készülékben 1 óra 

 
I 18,fényes zöld, vizes kimosású klisé vagy  
WS 43 matt piros 

1 Pozitív filmes megvilágítás 1 perc 

2 Raszter filmes megvilágítás /7812/ 1 perc 

3 Kimosás                                                                                 1 perc (hideg vízben) 

4 Hőkezelés 80 fokon, 30 perc 

Utó-megvilágítás 15 perc 

4 Vagy TS készülékben 15 perc 
 

 


