
NERCHAU BATIK 

Barwnik do batiku i farbowania tkanin nadaje się do materiałów z włókien naturalnych, takich jak wełna, bawełna, 
jedwab, len i ich mieszanki oraz z włókien poliamidowych, jak perlon i nylon. 10 g barwnika pozwala zabarwić 
techniką batiku 125g tkaniny lub ufarbować 250 g materiału. Przed procesem barwienia tkanina powinna zostać 
wyprana. 

Batik jest techniką wielostopniowego barwienia tkaniny przez poddawanie jej kąpielom w rozpuszczonym w 
wodzie barwniku. Przed każdą kąpielą na tkaninie należy gorącym woskiem pokryć powierzchnię, która powinna 
pozostać niezafarbowana (tzn. zostać w kolorze tkaniny). Po każdej kąpieli tkanina powinna być wypłukana w 
zimnej wodzie i wysuszona. Barwimy od koloru najjaśniejszego do najciemniejszego. 

Barwnik należy wsypać do 1-1,5 litra osolonej, wrzącej wody (1 łyżka stołowa lub 2. do barwnika czarnego) po 
czym dokładnie wymieszać. Jeśli barwimy jedwab lub wełnę należy dodać 2 łyżki octu. Do włókien poliamidowych 
nie dodajemy ani octu ani soli.. Kiedy woda wystygnie do temperatury 50 stopni zamaczamy w niej przygotowaną 
tkaninę na 15 – 30 minut po czym płuczemy i suszymy. Intensywność barwy zależy od ilości barwnika oraz od 
czasu zamoczenia tkaniny. 

Po zakończeniu barwienia wosk zdejmuje się z tkaniny przez prasowanie pomiędzy dwiema warstwami papieru. 
Oczyszczoną z wosku tkaninę pierzemy w wodzie o temperaturze 40 stopni, po czym płuczemy w zimnej wodzie 
z dodatkiem octu 

Farbowanie: odpowiednią do wagi tkaniny ilość barwnika rozpuszczamy w 0,5 litra wrzącej wody i mieszamy do 
całkowitego rozpuszczenia. Roztwór wlewamy przez gazę do do 5 litrów wody o temperaturze 60 stopni. W 
wodzie należy rozpuścić 2. łyżki stołowe soli kuchennej (do farbowania na kolor czarny 4 łyżki). Przy farbowaniu 
wełny lub jedwabiu dodajemy także 2 łyżki stołowe octu. Przy farbowaniu tkaniny z poliamidu soli ani octu nie 
potrzeba dodawać. Zanurzamy tkaninę w roztworze i delikatnie mieszając podgrzewamy roztwór do 90 stopni. Po 
osiągnięciu tej temperatury wyłączamy źródło ciepła i przez 45 minut delikatnie mieszamy tkaninę w stygnącym 
roztworze. Po farbowaniu płuczemy ją w ciepłej wodzie. Następnie tkaninę pierzemy w 40. stopniach i płuczemy 
w zimnej wodzie z dodatkiem octu. 

 Kolejne prania w temperaturze 40 stopni nie wymagaja dodatkowych zabiegów. Polecamy pranie ręczne. 

	  


