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C
zym jest polar? Materiały polarowe 
to dzianiny, których przynajmniej 
jedna strona jest szczotkowana 
w celu rozluźnienia włókien i utwo-

rzenia miękkiej, uniesionej, puszystej 
powierzchni, w dotyku przypominającej 
plusz. Najczęściej szyje się z niej bluzy 
i spodnie dresowe. Wewnętrzna strona 
odzieży jest zwykle mierzwiona, aby na 
skórze można było poczuć ciepło i mięk-
kość. Z kolei bluzy popularnie zwane po-
larami najczęściej szyte są z materiału 
mierzwionego po obu stronach.

Dzianiny polarowe mogą być wykonane 
z różnych materiałów. Bluzy i dresy naj-
częściej szyte są z mieszanki bawełny 
i poliestru, a kurtki i spodnie polarowe 
są zwykle w 100% poliestrowe. Są dzia-
niny z polaru przyjazne środowisku na-
turalnemu oraz wykonane z materiałów 
pochodzących z recyklingu. Istotą polaru 
jest jego miękka powierzchnia, a nie ma-
teriał, z którego został wyprodukowany. 

Rodzaje dzianin polarowych

Oprócz różnorodności materiału, z któ-
rych wytwarza się dzianiny polaro -
we, różnią się one także grubością 
i miękkością. Na te właściwości należy 
zwrócić szczególną uwagę przy wyborze 
materiału np. na odzież firmową czy 
gadżety reklamowe. 

Polary z bawełny lub mieszanki 
bawełny oraz poliestru mają gładką 
powierzchnię zewnętrzną i pluszową 
warstwę wewnętrzną. Jednakże włók-
no poliestrowe jest gładsze, bardziej 
błyszczące i lepiej chroni przed wilgocią 
w porównaniu do włóknin bawełnianych. 
Z kolei polary z niewielką domieszką 
spandeksu (lycry) są elastyczne, pro-
dukuje się z nich np. odzież funkcyjną. 

POLAR – 
wyzwanie dla drukarza

Jennifer NESBITTW miarę, jak na zewnątrz robi się coraz zimniej, rośnie zapo-
trzebowanie na ciepłe ubrania. Do ich produkcji mogą być wy-
korzystywane materiały z polaru. Na odzież polarową techniką 
sitodruku mogą być nanoszone różnego rodzaje nadruki. 

Dwustronny mikropolar jest cienki, 
miękki i lekki, świetnie odprowadza 
wilgoć od ciała, dlatego jest często 
wykorzystywany do produkcji odzieży 
sportowej. Polar bez domieszek jest 
znacznie grubszy i cieplejszy niż mikro-
polar. Często wykonuje się z niego koce 
i kurtki zimowe.  

Francuski polar frotte nie jest mierz-
wiony po obydwu stronach, ale mimo 
tego znacznie cieńszy i bardziej płaski 
niż inne dzianiny tego rodzaju, nato-
miast polar bawełniano-poliestrowy to 
dzianina wykonana z dwóch różnych 
rozmiarów przędzy skręconych ze sobą, 
dzięki czemu na powierzchni powstaje 
efekt tekstury. Polar „Sherpa”, w 100% 
poliestrowy, jest bardzo puszysty – wy-
gląda jak wełna i jest wykorzystywany 
do produkcji odzieży zimowej. 

Różne rodzaje dzianin polarowych 
mają specyficzne właściwości – są po-

lary wodoodporne z większą domieszką 
poliestru lub specjalnie impregnowanej 
bawełny oraz poliestrowe odporne na 
zniekształcenia. 

Wybierz odpowiednią dzianinę

Wybór właściwej dzianiny polarowej za-
leży od przeznaczenia odzieży i oczeki-
wań klienta. Każdy rodzaj tego materia-
łu stanowi dla sitodrukarza wyzwanie, 
któremu musi sprostać, żeby zapewnić 
najwyższą jakość produktu końcowego. 
Poniżej kilka wskazówek, które mogą 
okazać się pomocne.

Dokładnie zaplanuj swoją pracę

Jeśli klient prosi o nadruk na zwykłej 
polarowej bluzie wkładanej przez głowę, 
możesz użyć podobnych typów grafik, 
co na T-shircie. Więcej problemów przy-
sporzą nadruki na bluzach z kapturem 
czy zapinanych na zamek błyskawiczny. 
Ze względu na dodatkowe kieszenie, 
szwy i zamki nanoszenie nadruków 
na takie podłoża trzeba dokładnie 
zaplanować, dopilnować chociażby, by 
nadruk nie znalazł się np. na szwie 
lub umieszczony na plecach nie został 
zasłonięty przez kaptur. Skomplikowane 
detale również mogą być niewidocz-
ne, gdyż materiały polarowe chłoną 
większe ilości farby. Upewnij się, że 
uwzględniasz wszystkie te zmienne 
podczas planowania grafik i dokładnie 
przekaż wszystkie informacje dotyczące 
projektu swojemu klientowi – dotyczy 
to zwłaszcza szczegółów, których nie 
można odwzorować na tkaninach pola-
rowych bądź tych elementów, które na 
produkcie końcowym mogą wyglądać 
inaczej niż w projekcie. 
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Wybierz właściwą farbę

Ponieważ podłoża z polaru są grubsze 
od bawełnianych, najczęściej wchła-
niają większą ilość farby. Nie musi 
to jednak stanowić problemu. Żeby 
materiał pozostał miękki w dotyku, użyj 
farby rozcieńczalnej. Łatwiej pokryć nią 
również zamki i szwy, choć w tym przy-
padku doskonale sprawdzą się także 
farby wywabowe.  

Kontroluj podłoże

Ponieważ dzianina polarowa jest grubsza 
niż bawełna i ma dwie powierzchnie – 
zazwyczaj miękką, puszystą wewnątrz 
i splot dżersejowy na zewnątrz, podłoża 
z polaru są podatne na przesuwanie 
w trakcie przebiegu procesu druku, co 
może przyczynić się do rozmazywania 
wydruków lub powstawania innych 
błędów. Upewnij się, że używasz wła-
ściwego kleju do utrzymania polaru 
w miejscu. Kleje w sprayu działają 
najlepiej, ponieważ są przeznaczone 
do przytrzymywania grubszych podłoży 
i odchodzą razem z materiałem, nie 
pozostawiając włókien polarowych na 
blatach. Zauważysz efektywność tego 
rozwiązania, gdy podczas drukowania 
będziesz musiał nakładać klej kilku-
krotnie. 

Uważaj, polar lubi się kurczyć

Polar jest podatny na kurczenie bardziej 
niż inne rodzaje materiałów, co staje 
się problemem podczas intensywnego 
nagrzewana w tunelu suszącym. Jeżeli 
materiał w procesie utrwalania skurczy 
się choć trochę, może to znacznie wpły-
nąć na ostateczny wygląd i jakość pro-
duktu końcowego. Niektórzy drukarze 
radzą sobie z kurczeniem się materiału, 
dodając jeden moduł utrwalający przed 
pierwszą stacją drukującą bądź prze-
puszczając cały materiał, który będzie 
zadrukowywany, przez urządzenie do 
suszenia przed rozpoczęciem druku. 
W obu przypadkach polar skurczy się, 
zanim rozpoczniemy faktyczne dru-
kowanie. Można również nanieść na 
dzianinę białą, szybkoschnącą farbę 
podkładową – wówczas proces susze-
nia gotowego wydruku będzie krótszy, 
a materiał się nie skurczy. 

Minimalizuj migrację barwników 

Ponieważ większość dzianin polarowych 
to mieszanki poliestrowe, migracja 
barwników podczas procesu wygrze-

wania staje się problemem, gdyż po-
woduje zabrudzenie wydruków farbą. 
Używaj więc odpowiednich farb lub bazy 
blokującej migrację barwników.

Susz dłużej

Polar jest grubszym materiałem, chło-
nie więc więcej wilgoci niż inne podłoża. 
Ta dodatkowa wilgoć spowalnia proces 
utwardzania nadruków. Najlepszym 
sposobem na dobre utwardzenie jest 
przedłużenie tego procesu. Spowolnij 
przesuwanie się taśmy tunelu suszą-
cego, upewnij się też, że temperatura 
suszenia jest odpowiednia, aby uniknąć 
przypalenia dzianiny polarowej. Na 
koniec sprawdź też temperaturę farby, 
aby mieć pewność, że produkt został 
odpowiednio wysuszony.

Projekty realizowane techniką sito-
druku, nie tylko wydruki na polarze, 
trzeba dokładnie zaplanować – wów-
czas można spełnić nawet najbardziej 
wygórowane oczekiwania klientów i wy-
produkować dla nich najwyższej jakości 
odzież z nadrukiem.
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Jennifer NESBITT

Od 2016 roku na blogu firmowym Ana-
tol Equipment pisze o trendach i tech-
nikach druku sitowego na tkanianach, 
udziela także porad i wskazówek na 
temat efektywnego wykorzystania tej 
techniki druku. Więcej informacji na 
stronie https://anatol.com/.


