
Aula de recursos de Tecnologia Taller de tèxtil P4

P4: Els tints i els acabats
Objectius

1. Descriure les principals operacions d’acabat a què se sotmeten els teixits.
2. Preparar els teixits per a la tintura o l’estampat.
3. Portar a terme un procés de tintura i un d’estampat.

Descripció

Fabricats els teixits cal dotar-los de les propietats que els donaran valor comercial i els faran 
útils per als usos a que seran destinats. S’entrarà, així, en la fase dels acabats, on s’inclouen 
operacions com rentar, tenyir, estampar... i, en general, operacions per dotar als teixit 
fabricats de les propietats i les característiques extres que els són necessàries.

Tintura i estampat

La tintura i l’estampat són operacions d’acabat en les quals es donarà color als teixits. Colors 
que a l’hora de comercialitzar els teixits, o les peces de vestir que amb ells es fabriquin, 
faran que aquests siguin més o menys valorats per als consumidors.

Les operació de tintura i estampat acostumen a anar precedides d’operacions de rentat i, en 
el cas de les fibres naturals, d’operacions de blanquejat. En les operacions de blanquejat 
s’eliminen els colors propis de les fibres naturals, per assegurar que els colors de tintura i 
estampat quedin amb els tons que realment s’espera. Altrament, els colors naturals de les 
fibres podrien influir sobre els colors de tintura i els resultats finals podrien no ser els 
esperats.

La tintura consisteix en dissoldre en aigua calenta petites partícules de colorants que, 
posteriorment, per mitjà de temperatura i pressió es faran entrar a l’interior de les fibres que 
formen els teixits. Els teixits tenyits presenten colors homogenis i, si s’analitzen les fibres que 
els formes, s’observa que el colorant a penetrat en el seu interior formant part de l’estructura 
molecular.

Existeixen molts tipus de colorants i no tots són indicats per a 
totes les classes de fibres. Per exemple, hi ha colorants que 
tenyeixen amb facilitat les fibres de llana i, en canvi, no són aptes 
per tenyir altres fibres naturals o químiques.

A l’operació d’estampat també es dóna color als teixits. Aquesta 
vegada, però, es juga amb diferents colors. Amb això, els teixits 
estampats presenten dibuixos o motius a la superfície. A 
diferència del que passa amb la tintura, en l’estampat els 
colorants queden disposat sobre la tela per zones. Per tant, si 
s’analitzen les fibres i els fils d’un teixit estampat, es pot observar 
que no hi ha homogeneïtat en el color.

No s’ha de confondre els teixits estampats amb els teixits Jacquard. En els teixits Jacquard 
es parteix de fils de colors, que han estat prèviament tenyits i és, per mitjà del lligament, que 
s’obtenen els dibuixos o motius.
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Acabats especials

Als teixits, en funció de les aplicacions per a les quals 
han estat dissenyats, poden ser sotmesos a infinitat 
d’acabats. A alguns teixits, destinats a locals públics i 
per a feines especials, se’ls dóna acabats ignífugs, i així, 
fer-los menys combustibles, a d’altres, se’ls dóna 
acabats d’impermeabilització, a alguns, com per 
exemple les panes i els velluts, són sotmesos a acabats 
per fer-los aflorar la fibra a la superfície... Podríem trobar 
molts més exemples fent una llista extensa.

Equipament

Material Eines - Màquines
Colorants per a roba de colors variats.
Cola de contacte.
Cameres de pneumàtic de bicicleta, o paper 
ploma
Tacs de fusta o esborradors de pissarra 
vells.
Tint d’estampar.
Pinzells.

Galledes o recipient grans.
Tisores.
Cubells.
Cubetes planes.
Espàtula de fusta.
Guants de goma.
Pot gran per escalfar-hi aigua.
Escalfadors.

Activitats

!
Atenció: en les activitats que es descriuen tot seguit s’utilitzaran tints i 
colorants que poden tacar la roba. Per tant, es recomana utilitzar bates 
protectores.

Activitat 1 – El blanquejat per preparar la tintura i l’estampat

A la majoria dels teixits fabricats amb fibres naturals, abans dels processos de tintura o 
estampat, se’ls aplica un procés de blanquejat per eliminar el color natural de les fibres i 
assegurar, d’aquesta manera, que els colors resultats del procés de tintura o estampat seran 
els esperats. En el mercat hi ha diferents marques comercials que subministren productes 
per eliminar el color. En fer el procés de blanquejat, cal seguir les instruccions recomanades 
pels fabricants d’aquests productes. En aquesta pràctica, per tal d’eliminar el color natural de 
les fibres podeu seguir el procediment següent:
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En un cubell amb aigua tèbia poseu-hi el teixit que voleu blanquejar.
En un altre cubell escalfeu aigua a una temperatura propera a la d’ebullició. 
Assegureu-vos que hi haurà suficient aigua perquè el teixit hi pugui quedar 
totalment submergit.
Traieu una mica de l’aigua calenta del segon cubell i poseu-la en un pot. A dins 
d’aquest pot tireu-hi el producte blanquejant i remeneu bé fins que quedi 
totalment diluït.
Mescleu, amb l’aigua calenta del cubell, dos vasos de vinagre per cada cinc 
litres d’aigua. Ajudeu-vos d’una espàtula de fusta.
Traieu el teixit del primer cubell i submergiu-lo en la mescla d’aigua i vinagre. 
Recordeu que l’aigua està molt calenta. Cal fer aquesta operació amb compte. 
Tireu la dissolució de blanquejant dins del cubell procurant que no caigui 
directament sobre del teixit. Remeneu a consciència.
De tant en tant, durant uns 30 minuts i amb l’ajut d’una espàtula de fusta, aneu 
removent el teixit.
Deixeu refredar l’aigua i, quan estigui a la temperatura ambient, retireu el teixit.
Esbaldiu bé el teixit i renteu-lo per eliminar les restes de producte blanquejant 
que li puguin haver quedat.
Deixeu assecar el teixit, i el tindreu a punt per tenyir o estampar.

   

Atenció: per fer aquesta activitat cal utilitzar guants de goma 
gruixuts i ulleres de protecció, com a mesura de prevenció en la 
manipulació del teixit en l’aigua calenta i per no embrutar-se les 
mans.

Activitat 2 – Tintura d’un teixit

Per tenyir teixits es poden utilitzar diferents tipus de colorants. Alguns d’ells s’han d’aplicar a 
màquina altres, manualment. De colorants n’hi ha de moltes marques. Aquests colorants, 
acostumen a anar acompanyats de les instruccions necessàries per aconseguir un bona 
tintura. Abans de començar qualsevol procés de tintura és molt important estudiar bé el 
procés que recomana el fabricant del colorant, per després, a l’hora de tenyir, poder-lo 
aplicar correctament. En aquesta pràctica tenyireu un teixit.

En la tintura es poden utilitzar diferents tècniques segons si el que es vol és un teixit amb un 
sol color regular, un teixit amb un sol color repartit de forma desigual o un teixit amb varis 
colors repartits de forma desigual i aleatòria.

Una tècnica per aconseguir un tenyit desigual i aleatori en un teixit, consisteix en fer nusos al 
teixit i després sotmetre’l al tint.

!
Ompliu un cubell amb aigua calenta de manera que la peça que es vol tenyir hi 
quedi submergida.
En un altre cubell poseu-hi aigua calenta. L’aigua ha d’estar a una temperatura 
entre 80º i 90º.
Tireu el tint dins d’aquest segon cubell i removeu fins a dissoldre’l.
Traieu el teixit del primer cubell i submergiu-lo amb compte en aquest segon 
cubell.
Deixeu-lo submergit en l’aigua calenta durant uns 20 minuts. Removent de tant 
en tant amb l’ajut d’una espàtula de fusta.
Afegiu una cullerada de sal per cada litre d’aigua i removeu amb suavitat.
Deixeu refredar l’aigua i aneu removent de tant en tant.
Esbaldiu bé el teixit i deixeu-lo assecar en posició horitzontal.
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Atenció: per fer aquesta activitat cal utilitzar guants de goma 
gruixuts i ulleres de protecció, com a mesura de prevenció en la 
manipulació del teixit en l’aigua calenta i per no embrutar-se les 
mans.

Activitat 3 – Estampat d’un teixit amb tampó

Una manera d’estampar és fer ús d’un tampó amb el què es transferirà el colorant al teixit. 
Aquest mètode consisteix en fabricar tants tampons com colors es vulguin utilitzar per a 
l’estampat, impregnar els tampons amb colorants i aplicar els colorants als teixits. Per 
fabricar els tampons es poden utilitzar retalls de pneumàtic de bicicleta enganxats sobre un 
tac de fusta. Per fer l’activitat seguiu el procediment següent:

Retalleu amb unes tisores els pneumàtics de bicicleta creant formes amb els motius que 
vulgueu estampar sobre del teixit.
Enganxeu amb cola de contacte els retalls de pneumàtic en una de les cares dels tacs de 
fusta o esborrador vell.
Poseu en diferents cubetes els colorants d’estampat que vulgueu utilitzar.
Suqueu, amb l’ajut d’un pinzell, els tampons que heu fabricat amb tint d’estampar, i transferiu 
els motius sobre del teixit.
Si voleu utilitzar un mateix motiu amb colors diferents, abans de cada canvi de color, 
netegeu els tampons a consciència.

 

Atenció: per fer aquesta activitat es recomana utilitzar guants de goma. 

Qüestionari

1. Investigueu quina és la funció de la sal en la tintura d'un teixit.

2. Quin tipus de colorant heu utilitzat per portar a terme la tintura?

3. Amplieu la informació relativa als teixits Jacquard.

4. Quines han estat les principals dificultats amb les que us heu trobat a l'hora de tenyir i 
estampar un teixit?
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