
Cetak Saring / Sablon/ Screen Printing



Cetak Saring / Screen Printing / Sablon adalah salah satu teknik 
cetak yang memproduksi citra visual menggunakan proses 
pembuatan film dalam proses afdruk pada sebuah screen. 

Dikatakan sebagai teknik cetak saring, karena tinta cetak disaring 
melewati papan screen yang telah melaui proses afdruk film 

dengan cairan emulsion (peka cahaya) sehingga visual berpindah 
pada media gambar sepeti kertas, dan kain.



Sejarah teknik Cetak Tinggi / 
Relief Print

Teknik sablon ditemukan 
pertama kali di negara 
Tiongkok, yaitu pada 
zaman Dinasti Song pada 
tahun 960 – 1279 Masehi

Kemudian 
dikembangkan oleh 
Yuzenzai Miyazaki pada 
tahun 1654-1736 dan 
Zikukeo Hirose pada 
tahun 1822-1890 
berkebangsaan Jepang. 

Pada awalnya cetak 
sablon dikembangkan 
untuk kebutuhan 
pencetakan kimono 
yang merupakan 
pakaian khas Jepang, 
karena ketika  kimono 
ditulis dengan tangan 
menjadi  sangat mahal 
harganya.

Tehnik cetak sablon 
berkembang dari 
Jepang hingga ke 
daratan Eropa pada 
tahun 1851-1862.

Pada tahun 1868 
Joseph Swan 
mendirikan atau 
menemukan produk 
autotype.

Pada tanggal 11 juli 
1907 Samuel Simmon 
yang berkebangsaan 
inggris mendapatkan 
hak patennya untuk 
teknik cetak sablon 
menggunakan chiffon.

cetak sablon ini mulai 
merambah ke negara 
Amerika Serikat, 
sehingga di tahun 1924 
untuk kali pertamanya 
teknik cetak sablon 
dipakai di atas pada 
bahan tekstil lalu pada 
tahun 1946 Mc Kornick 
dan Penney 
menciptakan mesin 
untuk membuat cetak 
sablon.



Digram prinsip Cetak Saring / Screen Printing / Sablon 



Format file desain / visual / gambar

Vector 250/300dpiBitmap



Jenis Film / Klise sablon

Film jenis Astralon

Film jenis Kalkir

Posisi desain pada kaos jadi

Penempatan desain/gambar/visual yang 
benar pada sablon manual



Jenis Screen yang biasa digunakan dalam teknik Cetak Saring / 
Screen printing / Sablon

• TextileT 15 – T 60

• Cartons, Sacks, etcT 61 – T 100

• Paper, Zinc, Glass, etc.T 110 – T 150

• Plastic, Mica, etc.T 165 – T 200



Jenis Tinta yang digunakan dalam teknik Cetak Saring / Screen / Sablon

Tinta Berbasis Air pada medium kain 
berwarna terang

Tinta Berbasis Air pada medium kain 
berwarna gelap



Emulsion / Obat Afdruk film (Cairan peka cahaya)

Ulano TZ / Bremol Tex (Basis Air)

Ulano 133(Basis Minyak)



Cairan tambahan untuk memperkuat obat afdruk atau 
menghapus obat afdruk pada screen

Harter penguat film afdruk 
pada screen agar tidak jebol 
ketika digunakan berkali-kali

Ulano 5 penghancur film 
afdruk pada screen

Printgen EG pengencer 
tinta, agar tinta tidak 

mampet di screen

Binder penguat 
tinta pada kain 

agar tidak mudah 
rontok dan pudar



Peralatan tambahan yang ada di lab MRG

Meja Afdruk UV vaccum
untuk memproses film pada screen

Coater Almunium untuk 
menempatkan cairan emulsion 
saat proses afdruk Hotgun untuk mengeringkan screen 

setelah proses film afdruk

Meja Sablon Rotary Multi WarnaMeja Sablon Single



Pembuatan Afdruk film Pada Screen



Contoh karya Cetak Saring / Screen / Sablon pada T-Shirt


