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Vopsirea:
ce trebuie să cunoască un vopsitor
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Vopsirea cu plante 

„The natural dye practice involves chemistry, alchemy and a deep
understanding of variations that a plant can have, depending on
the soil where it is grown, the amount of rain it received, and how
this affects the colors. To understand the depth of this practice, it
can take a lifetime.”

Porfirio Gutierrez http://porfiriogutierrez.com/artwork/creative-
process/natural-dyes/

Implicăm

• Practică, îndemânare, răbdare și cunoaștere.

• Materie primă naturală – plante, insecte, fibre naturale,
mordanții din plante sau săruri metalice regăsite în natură.

• Foc și apă.
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O scurtă istorie a culorii

• Nu se cunoaște cu exactitate când omenirea a descoperit și dezvoltat
posibilitatea colorării fibrelor textile.
• Se presupune că:

• Descoperirea colorării a fost accidentală.
• Pătarea materialului cu fructe colorate.

• În timp oamenii au putut obține o gamă variată de culoare bazată pe:
• O fină observație a mediului
• Exploatarea resurselor naturale: plante, licheni, animale, minerale.
• Aprofundarea proprietăților fizico-chimice.

• Sursele scrise și descoperirile arheologice certifică faptul că vopsirea
fibrelor textile era o practică încetățenită și des folosită încă din Antichitate

• Două manuscrise găsite în mormintele din Teba Egipt, date cu secolul III e.n. descriu rețete
de vopsire pe care le menționează ca fiind preluate din manuscrise datate sec II îen.
• Investigațiile chimice realizate pe fragmentele textile antice
• Descoperite în siturile romane din Egipt sec III, corelate cu inscripțiile descifrate de pe
fragmentele ceramice din aceleași morminte relevă deja cunoștințele privind prelucrarea
coloranților complecși precum indigoul sau purpura.

• În Europa Evului Mediu, noile descoperiri teritoriale și trasarea rutelor
comerciale au dus la:

• Accesul la o sursă biologică de colorant natural diversă,
• S-a lărgit gama cromatică
• S-au adoptat noi metode de vopsire.

• Cert este că până la apariția coloranților sintetici (obținuți în laborator după
1850), coloranții naturali au jucat un rol major în economia și cultura
popoarelor.

• J. H. Hofenk de Graaff – The Colourful Past Origins, Chemistry and Identification of Natural Dyestuffs 2004. 
• Cardon Dominique - Natural Dyes, Our Global Heritage Of Colours - Textile Society of America Symposium Proceedings Textile Society of America 2010 -
https://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/12Case study: recent identifications of true purple and red insect dyes in archaeological textiles from Roman Egypt p3
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https://news.artnet.com/art-world/scientists-analyze-columbus-map-
308121 world map - approximately 1491

Forlani’s map of North America from 1566.

https://www.atlasobscura.com/articles/mapmaking-cartography-ocean-

water-sixteenth-century-europe

http://www.elizabethancostume.net/cibas/ciba9/ciba915.jpg
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Culoare, vopsire, coloranți naturali

Culoare – Însușire a luminii determinată de compoziția sa spectrală,
care permite ochiului să perceapă în mod diferit radiațiile vizibile incidente
pe retină, având aceeași intensitate, dar lungimi de undă diferite. ♦
Proprietate a corpurilor de a absorbi inegal diferitele componente
monocromatice ale luminii, modificând astfel compoziția luminii împrăștiate
sau transmise de ele; aspectul colorat al corpurilor. https://dexonline.ro/definitie/culoare

Colorant – 1. Adj. Care are proprietatea de a colora. 2. S. m. Substanță, de
obicei organică, cu care se colorează diverse produse (fibre textile, piele,
materiale plastice etc.). Industria coloranților. – Din fr. Colorant
https://dexonline.ro/definitie/colorant

Vopsire – 2. Tratare a unor materiale textile cu o substanță colorantă.
https://dexonline.ro/definitie/vopsire

Colorant Natural – Sursă organică oferită de natură cu proprietăți
tinctoriale:

• Tinctorial -adj. (Despre plante sau produse chimice) Care conține
substanțe colorante; (despre substanțe) care este obținut din plante și
folosit la colorarea produselor textile sau a pieilor. [Pr.: -ri-al] – Din fr.
tinctorial. https://dexonline.ro/definitie/tinctorial

• Până în anul 1850 coloranții textili erau obținuți din resurse naturale
• cei mai mulți din surse vegetale: plante, copaci și licheni
• dar și din surse animale și câteva specii de insecte și moluște

https://www.britannica.com/technology/natural-dye
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Dispersion-prism-coolpinkfloyd.jpg
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Vopsim:
cu coloranți naturali obținuți din surse naturale:

• Plante – rădăcini, frunze, flori, ramuri, coajă, fructe
• folosim: plante uscate sau proaspete
• Cele mai cunoscute plante:

• Drobușor, indigo – albastru;
• Reseda luteola, șofran, rodie, fustic - Old (Maclura
tinctoria, known as old fustic and dyer's mulberry) and New
(Cotinus coggygria) – galben ;
• roiba, henna, lemnul de Brazilia (roșu băcan) – roșu,
• nuc, stejar – maro
• etc.

• Licheni și fungi – nume comun – Buruieni
• Cele mai cunoscute

• Litmus (Lecanora tartarea și Roccella tinctorum) – roșu,
violet, albastru
• Orchil (Roccella tinctoria) purpura
• Echinodontium tinctorium – roșu
• etc.

• Animale și insecte
• Animale – Moluște – purpura

• Secreția de molusă
• Cea mai cunoscută - Bolinus brandaris - Murex brandaris –
Purpura Antică Tyrian purple
• Insecte – majoritatea de roșu și variațiuni de roșu

• Insecte uscate
• Cele mai cunoscute:

• Kermes - (Kermes vermilio),
• Cochinel (Dactylopius coccus)
• lacdye (Kerria lacca).
• etc.

• Extract de colorant – concentrat - pudră din sursa naturală
• Se folosește 10% din greutatea de material de vopsit

• De preferat se va lucra cu sursa naturală în starea ei – proaspătă 
sau uscată 

• % din greutatea materialului – 100 g material textil 100g, 200g sau mai 
multa planata
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Metode de vopsire
• Vopsirea directă (or substantive dye) (câteva plante)

O legătură directă între fibre și colorant. Culoarea are proprietatea de a se fixa pe fibră, 
de a fi stabilă în timp – nu este necesar mordant 

• Avem nevoie: 

• material + apă + plantă ex. turmeric, sumac, gals,  etc. (tanini) + căldură. 

• Procedăm:

• Fierbeți planta la  foc mic (în suficientă apă)

• În apa colorată rezultata se va fierbe (la foc mic) materialul de vopsit 

• Vopsirea cu mordanți (adjective dyes) – marea parte a coloranților 
regăsiți în natură

Este implicată o sare metalică (mordant) care are rol de a fixa culoarea în fibre

• Avem nevoie:

• Sare metalică – alaun, fier, cupru, staniu etc.

• Sare metalică + material + sursa naturală (ex: plantă, rădăcină, insecte) + apă + căldură. 

• Procedăm:

• Materialul trebuie tratat (prin fierbere în apă) cu o sare metalică 

• Când: 

• Înainte de vopsire – pre mordansare

• În timpul vopsirii – mordansare simultană cu vopsirea

• După vopsire – post mordansare
https://crosswarp.hua.gr                                                              
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Metode de vopsire 
• Vopsirea de cadă
Indigo, purpură (ingotin și moluște).

Coloranți care nu sunt solubili în apă.

Fibrele textile nu au nevoie de mordansare.

• Avem nevoie

• O cadă și trei elemente pentru a crea întreg procesul:

• Sursa naturală (indigo, purpra), un element alcalin și elementul de reoxidare 
(mineral, chimic sau  organic – fermentație cu materiale organice)

• Element Alcalin – sodă de rufe, cenușă, sodă caustică, etc.

• Element Redox – cadă organică – fructoză (zahărul din fructe) fructe 
foarte coapte precum banana, portocalele, lămâile; cada minerala 
Sulfatul de Fier; cada chimică – Ditionitul de Sodium,

• soluție alcalină + indigo + elementul redox + material + apă + temperatură 
constantă – la final expunerea la oxigen

• Procedăm:

• Se realizează cada de vopsire cu soluția alcalină, Indigo, elementul de oxidare. 

• Se adaugă materialul de vopsit și se menține temperatura soluției constantă 
pentru o perioadă de timp.

• Materialul se va scoate cu atenție și se va expune în aer (la oxigen).

• Culoarea materialului se va transforma în albastru.

• Pentru culori mai profunde se va reimerasa materialul pentru perioade scurte 
de timp și se va repeta expunerea la aer. Pentru a atinge tonuri închise de 
albastru se repetă procesul de mai multe ori. 

• La final materialul se va neutraliza în soluție de oțet.
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Natural Sumac 

Staniu
Sumac FierSumac AlaunSumac Sumac Cupru, Sumac: 

Alaun+Fier+Cupru+

Staniu

Mordanți
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Mordanți

• Mordant – 1. Adj. (Livr.) Mușcător, caustic. 2. S. m. Substanță
chimică care fixează coloranții pe fibrele textile. 3. S. m. Mordent.
[Var.: mordént s. m.] – Din fr. Mordant https://dexonline.ro/definitie/mordant

• O substanță folosită în vopsire pentru a fixa colorantul în fibră, de
obicei un compus metalic care, combinat cu colorantul organic va
forma in fibră un compus colorat sau un lac insolubil.
https://www.dictionary.com/browse/mordant

• Mordansare – Tratament cu substanțe chimice speciale, aplicat
fibrelor textile în scopul fixării pe ele a coloranților fără afinitate
sau cu afinitate foarte mică pentru fibra respectivă. 
https://dexonline.ro/intrare/mordansare/35327

• Termenul “Mordant” – vine din cuvântul francez “mordre”- a 
mușca 

• Tipuri de mordanți:
• Săruri metalice solubile – folosite din cele mai vechi timpuri:

• Alaun, fier, cupru

• Staniu  - pre modern 

• Crom ( foarte toxic) – în perioada modernă 

• Mordanți naturali uneori denumiți “binders” (care leagă) - plante bio-
acumulatoare

https://crosswarp.hua.gr                                                              
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• Se folosesc – vor face o legătură permanentă între fire și
colorant

• Cantitate
• Cantitatea de mordant este dată de greutatea de material uscat

GMU - en. WOF - the weight of fabrics

• Se lucrează cu % din greutatea materialului pe care dorim să-l
vopsim – 1 – 20% - 100 g material – 1g – 20g mordant

• Metoda de aplicare

• Este un tratament aplicat pe materialului de vopsit în mediu
apos, cu săruri metalice sau plante cu bio acumulare,
pentru ca acesta (materialul) să accepte și să creeze o
legătură permanentă cu colorantul.

• Pre mordansare – înainte de vopsire

• Mordansarea simultană - În timpul vopsirii – mordantul este adăugat în
baia de vopsire

• Post mordansare – după vopsire – mordantul este adăugat la finalul
procesului de vopsire sau separat (de obicei fier, cupru, staniu)

• După mordansarea fibrelor/firelor/materialelor
• Clătiți-le bine în apă caldă.

• Îndepărtați excesul de apă

• Vopsiți-le/ păstrați-le în congelator/ uscați-le și păstrați-le în pungi 
etichetate în spații întunecoase. 

Mordanți
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Alaun (en. alum) 

Piatră acră Sulfat dublu de aluminiu și potasiu
„mordantul însorit” cel mai vechi mordant 
este menționat în manuscrise din 2000 îen.

Caracteristici generale 

• Formula chimică: KAl(SO4)2 x 12H2O

• Formă: piatră cristalină, pudră albă dacă este gata măcinată

• Culoare: albă – albicioasă translucidă

• Toxicitate: ușor iritant – folosește mască dacă trebuie să o răzuiești 

• Păstrare: în pungi de plastic etichetate, borcane cu capac, în spații bine ventilate 

• Se poate procura din: Magazine naturiste – deodorant, în magazine alimentare în special la secțiunea Mexic, magazine de 
cosmetică gen DM sau magazine specializate cu coloranți

Pentru vopsit:

• Folosim – pudră (complet dizolvată în apă fierbinte)

• Mordansăm: fibre naturale – proteice și celulozice (cu ajutorul aditivilor)

• Când folosim: de preferat în premordansare

• Cantitate 10 – 20% din greutatea materialului textil uscat

• Fibrele proteice (mătase și lână) –

• Mătase - alaun, 7 - 20% GMU

• Lână - alum + cremă tartar (cream of tartar) 

• Fibrele celulozice (bbc, in, cânepă) – 10% - 15% GMU

• alaun + sodă de rufe 2 – 6% (carbonat de sodiu)

• Myrobalan 5% + alaun 15%
https://crosswarp.hua.gr                                                              
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Alaun (en. alum) 
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• Metoda de folosire: 

• Dizolvăm pudra în apă fierbinte

• Punem fibrele umede în soluția rezultată

• Atenție – soluția trebuie să acopere complet materialul

• În baia de mordansare trebuie să fie suficient loc pentru ca materialul să se miște lejer în apă.

• Temperatura soluției

• Rece/caldă – mătase 

• Cald/ sub punctul de fierbere – lână 

• Fierbere – celulozicele 

• Timpul de aplicare 

• O oră ( fierbinte/fiartă) la 8 ore – se pot lăsa în soluție la temperatura camerei peste noapte.

• Rezultate:

• O legătură puternică între fibre și colorant – la spălare, lumină, folosință

• Va păstra culoarea originală a colorantului /uneori virează într-un ton mai cald

• Atenție:

• Folosit în cantitate prea mare va distruge fibra – va deveni lipicioasă.

• Notă:

• Pentru lână se poate folosi Cremă de Tartar pentru a îmbunătății calitatea mordantului și a proteja fibrele de lână: 3 – 6%

• Fibre celulozice trebuie adăugată sodă de rufe 2%

• Sau folosim Acetat de aluminiu (AA) 13



Acetat de Aluminium
(nu este un mordant istoric)
o sare folosită pentru tratarea iritațiilor de piele – se folosește pentru fibrele celulozice
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Caracteristici generale

• Formula Chimică: Al(CH3CO2)3 

• Forma: pudră

• Culoare: alb

• Toxicitate: iritant 

• Păstrare: în pungi de plastic etichetate, borcane cu capac; în spații 
reci bine ventilate

• Se poate procura din: farmacii ca soluție gata preparată sau din 
magazinele dedicate coloranților.

Pentru vopsit:

• Folosim – pudră (dizolvată în apă caldă)

• Mordansare: fibre naturale – mătase și celulozice

• Când folosim: de preferință în pre mordansare

• Cantitate: din cantitatea de material textil uscat (WOF) 

• 5 - 8%

• Metoda de folosire: 

• Dizolvăm în apă fierbinte

• Punem fibrele umede în soluție

• Fierbem la foc mic/ fierbem soluția

• Tanin + acetat de aluminium + fixare în soluție de calcar 
10% sau borș de grâu 100g/5L

• Atenție – soluția trebuie să acopere complet materialul

• În baia de mordansare trebuie să fie suficient loc pentru 
ca materialul să se miște lejer în apă.

• Temperatura soluției

• Punctul de fierbere – fibrele celulozice

• Timpul de aplicare

• 1 oră (fierbinte/ fiartă) până la 8 ore – se pot lăsa în soluție la 
temperatura camerei peste noapte.

• Rezultate:

• O legătură puternică între fibre și colorant – la spălare, 
lumină, folosință

• Va păstra culoarea originală a colorantului /uneori virează într-
un ton mai cald

• Atenție:

• Nu înghițiți/ nu inhalați praful

• Folosiți măști

https://www.indiamart.com/proddetail/

aluminium-acetate-8010993788.html
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Cupru (en Copper)

Sulfat de cupru, Piatră albastră (de vitriol)  Albastru de Vitriol, Verdigris, Cyprus/Roman vitriol
este menționat ca mordant în documente vechi precum “Graecus Holmienisis Papirus” – 300 îen. 
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Caracteristici generale: 

• Formula Chimică: CuSO4 x 5 H2O

• Formă: piatră cristalină sau mici granule

• Culoare: albastră

• Toxicitate: iritant

• Păstrare: în pungi sigilate, borcane cu capac etichetate; în spații bine 
ventilate și reci

• Se poate procura din: magazine fito-farmaceutice – produs de combătut 
bacterii, alge, mucegaiuri, melci etc. sau din magazine specializate 
pentru coloranți.

Pentru vopsit:

• Folosim: granule/pudră (dizolvată în apă fierbinte)

• Mordansare: fibre naturale – proteine și celulozice

• Când folosim: de preferință în post mordansare – de cele mai multe 
ori este folosit ca modificator de culoare 

• Cantitate: din greutatea materialului uscat (WOF) 2 – 5%

• Metoda de aplicare:

• Pre – post vopsire

• Dizolvăm în apă fierbinte

• Punem fibrele umede în soluție:

• Atenție – soluția trebuie să acopere complet materialul

• În baia de mordansare trebuie să fie suficient loc pentru ca
materialul să se miște lejer în apă.

• Temperatura de aplicare

• fierbinte/fiartă

• Timpul de aplicare

• Înainte de vopsire

• 1 oră (fierbinte/fiartă) - 8 ore în soluție la temperatura camerei

• Pentru o soluție mai rapidă țineți constant fierbinte timp de 1 – 2 ore.

• Post mordansare – ½ oră în apă fierbinte.

• Rezultat:

• O legătură puternică între colorant și fibra - la folosire, lumină,
spălare

• Tonul va vira înspre nuanțe de verde.

• Atenție:

• Nu înghițiți/ nu inhalați praful

• Folosiți măști
15



Fier (en. Iron)

frecvent folosit încă din secolul unu îen. 
„Mordantul care întristează” Sulfatul de Fier, Coperas, Vitriol verde, Piatră verde
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Caracteristici generale

• Formula chimică: FeSO4 x 7H2O

• Formă: sare cristalizată, granule, pudră

• Color: verde

• Toxicity: iritant, folosit în industria farmaceutică

• Păstrare: pungi sigilate, borcane cu capac, etchetate; în spații 
reci bine ventilate

• Se poate procura din: magazine fito-farmaceutice –
fertilizator, în farmacii ca supliment alimentar.

Pentru vopsit:

• Folosim – granule, pudră (dizolvate în apă)

• Mordansare: fibre naturale – proteice și celulozice

• Când folosim: de preferință în post mordansare

• Cantitate: din cantitatea de material uscat (GMU)

• 1% - 8% GMU – mai puțin este mai bine pt fibre
• Fibre proteice lână/mătase

• Lână

• Fier + cremă de tartar (creama de tartar vor înmuia fibrele)

• Fibrele celulozice

• Fier (sulfat feros)

• Acetat de fier + Calcium  Carbonate 10%

• Metoda de aplicare: 

• Dizolvăm fierul în apă fierbinte

• Punem fibrele umede în soluția rezultată
• Atenție – soluția trebuie să acopere complet materialul

• În baia de mordansare trebuie să fie suficient loc pentru
ca materialul să se miște lejer în apă.

• Temperatura de aplicare
• Ridicați ușor temperatura soluției – fierbeți 1 oră

• Timpul de aplicare 
• Premordansare – 1 oră (fierbeți)

• În timpul mordansării – ultimele 15 minute de vopsire

• Post mordansare –– ½ oră

• Rezultat:

• O legătură puternică între colorant și fibra - la folosire, 
lumină, spălare

• Tonul va vira înspre nuanțe de maro închis, negru.

• Atenție:
• Nu înghițiți/ nu inhalați praful

• Folosiți măști

• Note:

• Dizolvați bine – dacă nu, culoarea nu va ieși uniformă

• Un % mare de fier va distruge fibra proteică – aceasta va 
deveni casantă

• Fierul este coroziv – Spălați bine instrumentarul
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Staniu (en. Tin)

este un mordant modern folosit din secolul XVII 
Clorura de Staniu, cristale de staniu, sare de Staniu, muriate of tin, în Londra era cunoscut  ca „Kufflerianus” sau
„Bow scarlet”, în Paris „ecarlate de Holland”, mordantul care înveselește
în ziua de astăzi este unul dintre cei mai folosiți mordanți pentru fibrele proteice 
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Caracteristici generale

• Formula Chimică: SnCl2

• Formă: pudră

• Color: White powder 

• Toxicitate: mare

• Păstrare: în pungi sigilate sau borcane cu capac etichetate; în 
spații reci, întunecoase și bine ventilate

• Se procură: ca produs de laborator (se identifică aurul), pe 
eBay, Amazon sau magazinele specializate pentru vopsire 

For dyeing:

• We Use – pudră (dizolvată în apă caldă)

• Mordansare: fibre naturale – proteice (rezultate foarte bune) ți 
celulozice

• When we use: premordansare post mordansare

• Cantitate: % din GMU

• 2 – 4% GMU

• Metoda de aplicare: 

• Dizolvăm în apă fierbinte

• Punem fibrele umede în soluția rezultată

• Atenție – soluția trebuie să acopere complet
materialul

• În baia de mordansare trebuie să fie suficient loc 
pentru ca materialul să se miște lejer în apă.

• Temperatura de aplicare

• Ridicați ușor temperatura și mențineți sub punctul de 
fierbere 90C

• Timpul de aplicare

• Mențineți 1 oră sub punctul de fierbere

• Rezultat:

• O legătură puternică între colorant și fibra - la folosire, 
lumină, spălare

• Modificator de culoare = culoarea devine mai 
strălucitoare.

• Atenție:
• Nu înghițiți/ nu inhalați praful

• Folosiți măști

• Folosit în exces - % mare – va distruge fibra – devine 
casantă 17



Crom (en. Chrome) nu este un mordant istoric.

Frecvent folosit în secolul XIX
este extrem de toxic pentru oameni și mediu 

Piatră portocalie, Dicromatul de potasiu, Bicromat de potasiu 
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Caracteristicile generale

• Formula chimică: Cr2K2O7

• Formă: cristal, granule cristaline 

• Culoare: portocalie

• Toxicitate: extrem de toxic

• Păstrare: în pungi sigilate, borcane cu capac corect 
etichetate; în spații reci, întunecoase, bine ventilate

• Se procură: De la furnizorii din industria chimică, este un 
produs cu utilizare restricționată prin lege.

Pentru vopsit:

• Folosim – pudră (dizolvată în apă fierbinte)

• Mordansăm: fibre naturale – proteice (cele mai bune 
rezultate) celulozice

• Când folosim: pre și post mordansare

• Cantitate 2 – 4% GMU

• Metoda de aplicare:  

• Dizolvăm în apă fierbinte

• Punem fibrele umede în soluția rezultată

• Atenție – soluția trebuie să acopere complet
materialul

• În baia de mordansare trebuie să fie suficient loc 
pentru ca materialul să se miște lejer în apă.

• Temperatura de aplicare:

• Mențineți fierbinte soluția

• Timpul de aplicare 

• Mențineți fierbinte 1 oră, fierbeți trei sferturi de oră 

• Rezultat:

• O legătură puternică între colorant și fibra - la folosire, 
lumină, spălare

• Modificator de culoare = culoarea devine mai
strălucitoare.

• Atenție:

• Extrem de toxic pentru oameni și mediu

• Nu înghițiți/ nu inhalați praful

• Folosiți măști

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dicrom

at_de_potasiu#/media/Fi%C8%99i

er:Potassium-dichromate-

sample.jpg
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sorrel
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhubarb

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxalis

Mordanți organici – extrași din plante bioacumulatoare

Tanin

cel mai bine cu fibrele celulozice – 10 - 15%

• Oțetar - Staghorn Sumac Rhus typhina – frunze crengi

• Stejar - Oak galls - Quercus species, -

• Myrobalan Terminalia catappa - frunze;

• Rodia - Pomegranate Punica granatum – coaja de la fruct

• Camelia - Tea – Camellia sinensis – frunza

Acid Oxalic

cel mai bine pe lână și mătase

• Rubarbărul - Rhubarb - Rheum species – frunze (atenție!
otrăvitoare)

• Oxalis - Wood sorrels Oxalis Oxalidaceae family - frunze

• Măcriși - Sorrel - Rumex acetosa leaves

https://crosswarp.hua.gr                                                              
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Mordanți organici – extrași din plante bioacumulatoare

Alaun

• Symplocos - Symplocos - 15 – 50%

• Ferigi - Clubmoss - Lycopodium selago,

• Ferigi - Common clubmoss - Lycopodium clavatum,

• Ienupăr - Juniper - Juniperus spp
• Cenușa rezultată din arderea acelor de ienupăr

• Camelia - Camellia sinensis frunze

• Hortensia - Hydrangea - Hydrangeaceae family - frunze
• Doar dacă floarea e albastră (roz nu conține alaun)

• Heuchera - family Saxifragaceae - rădăcină

• Lapte de soia

https://crosswarp.hua.gr                                                              
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Aditivi și Modificatorii de culoare 
Aditivi

Produs chimic utilizat împreună cu mordanții pentru a produce descompunerea mordantului și depunerea uniformă pe 

fibre. https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/mordanting+assistant

Vor lucra împreună la mordansarea fibrelor pentru a asigura eficiența mordanților și pentru a spori intensitatea culorilor. 

• Cel mai utilizat aditiv - cremă de tartar 

Modificatorii de culoare sunt substanțe care sunt utilizate în procesul de colorare pentru a lărgi gama de culori

(schimbarea culorii).

• Diferiți mordanți sunt utilizați ca modificatori de culoare:

• Fierul va întuneca culoarea

• Cuprul înverzește culoarea

• Staniul luminează culoarea

Modificator de culoare – poate funcționa în legătură cu pH-ul soluției de culoare dat de pH-ul plantei

• Modificarea pH-ului va avea ca rezultat o mare variație a culorilor

• Sucul de lămâie, crema de tartru (cremă de tartru), oțetul etc. vor scădea pH-ul

• Acestea sunt folosite pentru a dilua și neutraliza soluția bazică

• Acestea vor realiza o schimbare permanentă a culorii vopsite

• Bicarbonatul de sodiu, calcarul, varul stins, cenușa de sodă, cenușa de lemn de esență tare vor ridica pH-ul

• Acestea sunt folosite pentru a dilua și neutraliza soluția acidă.

• Acestea vor produce o schimbare permanentă a culorii vopsite. https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 
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Aditivii și modificatorii de culoare

• Acidul acetic – oțet (4 – 6% acid acetic)  un acid slab

• Folosit pentru neutralizarea vopsirii de cadă (indigo),

• în combinație cu Cupru vor intensifica culorile și va sporii eficiența mordantului.

• Pentru scăderea nivelului de pH din soluție

• Se procură din magazinele de mâncare

• Acid Oxalic - Wood bleach/Crab Acid - C2H2O4

• Folosit cu staniu va crește eficiența mordantului 

• Se procură în magazine specializate, magazinele cu produse  chimice – un produs chimic care 

previne migrarea de culoare sau rugină.

• Acid Tanic – tanin galic, tanin, Gallotannin, Tannimum, taninuri din frunze și ramuri de stejar -

C76H52O46 

• Câteodată folosit ca mordant

• Împreună cu alaunul pentru mordansarea fibrelor celulozice.

• Se procură din magazinele cu produse chimice

• Borș de grâu – va ajuta mordantul pentru firele celulozice

• Se procură din magazinele alimentare sau în magazinele specializate în vopsiri

https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 
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• Calcar, cretă, limestone; CaCO3 Carbonat de Calciu 

• crește pH ul apei 

• crește pH ul soluției

• Se procură: magazine alimentare (aditiv pentru copt ), magazine cu produse chimice, bricolaj și specializate 

în vopsiri

• Cream de tartar (COT), Tartat de potasiu, Rochelle salt, wine stone - Potassium hydrogen KC₄H₅O₆

• Uneori folosit ca mordant

• Împreună cu alaun, staniu, fier pentru mordansarea lânii.

• Emoliază lâna

• Se procură: magazine alimentare  ca produs pentru copt sau magazinele specializate pentru vopsire

• Ditionitul de sodiu Na2S2O4 

• Agent reductor pentru o cadă rapidă (cadă chimică indigo) indigo : sodă calcinată: ditionit.

• Se procură din magazinele cu produse chimice

• Fructoză – zahărul din fructe – 6gpL pentru agentul de fermentație – un albastru deschis 1:2:3 cada de indigo 

• Se procură: magazine alimentare  ca produs pentru îndulcit sau magazinele specializate pentru vopsire

• Lămâie, lime, Acid citric C6H8O7 

• Scade pH ul

• Ajută mordantul să fixeze culoarea

Aditivii și modificatorii de culoare
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• Câteodată acționează ca înălbitor asupra materialului

• Se poate procura din magazinele alimentare

• Sare Clorura de sodiu ClNa 

• Amplifică culoare

• Ajută la fixarea culorii împreună cu mordantul

• Se poate procura în magazinele alimentare.

• Soda Calcinată /sodă de spălat - Carbonat de sodiu Na2CO3 

• Pentru mordansarea fibrelor celulozice împreună cu alaunul

• pentru cada de indigo – creează cada alcalină

• Se poate procura în magazinele alimentare în zona de detergenți, sau în magazinele specializate pentru 

vopsirea cu plante tinctoriale

• Var nestins, Unslaked lime/ caustic calcium - Calcium oxide CaO – alcalin

• Crește pH

• Pentru cada de vopsire cu indigo – alcalinitatea căzii de vopsire

• Se procură în magazinele fitofarmaceutice, grădină, sau magazine specializate 

• Var stins, Hidroxid de calciu, Slaked lime Ca(OH)2   - (ușor alcalin )

• Crește ușor nivelul pH ul

• Pentru cada de indigo – alcalinitatea căzii de vopsire (împreună cu fructoza va crea cada 1:2:3 cada de indigo)

Aditivii și modificatorii de culoare
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Să cunoaștem pH

• Definiție pH – Simbol pentru logaritmul zecimal cu semn schimbat al concentrației ionilor de hidrogen dintr-o

soluție, măsurat cu numărul de ioni-gram de hidrogen existenți într-un litru de soluție; exponent de hidrogen.

Caracterizează starea acidă sau bazică a unei soluții (pH 7 este neutru, valorile mai mici de 7 indică aciditate, cele mai

mari de 7 caracterul bazic al soluției) https://dexonline.ro/definitie/ph .

• În apă pură pH ul este 7

• O serie de surse naturale sunt sensibile la pH – culoarea finală va fi rezultatul deciziei de a ridica sau scădea

nivelul pH ului din soluția de vopsire.

• Modificând pH ul soluției de vopsire (cu modificatori de culoare sau aditivii de culoare – virarea culorii)
• Se obține o varietate de culoare/nuanțe pe fibrele textile.

• Ex. Împărțiți cantitatea de vopsea în două recipiente
• Într-un recipient - Adăugați sare de lămâie/suc de lămâie (pH acid)

• În celălalt recipient cenușă de lemn (pH alcalin/bazic)

Rezultat – vom avea două culori/nuanțe diferite – chiar daca soluția de bază provine din aceeași sursă.

• Fibrele textile au propriul nivel de pH – în funcție de el, răspunsul va fi diferit.
• Materialele proteice vor aprecia un mediu ușor acid.

• Materialele celulozice vor aprecia un mediu ușor bazic.

• Atenție!! Un pH prea ridicat sau prea scăzut în soluția de vopsire poate duce la o degradare permanentă a

fibrei:
• Casantă, rigidă, dispariția strălucirii, descompunerea totală a fibrei.

• Nivelul pH se măsoară cu:
• pH metru

• Hârtie indicatoare de cu pH (cu scală numerică colorată )

• Turmericul este idicator de pH – mediu acid sau neutru – galben, mediu alcalin oranj roșu

• Scala numerică 1 cel mai acid – 6 ușor acid, 7 neutru, 8 basic – 14 puternic alcalin/bazic

https://crosswarp.hua.gr                                                              
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Modifying the pH of dye solution
Sumac 

Sumac Copper citric Acid

Sumac Copper

Sumac Alum 

Sumac Copper wood ash 
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Ce vopsim?

• Fibre, fire, materiale, haine – albe, sau culori
deschise

• Sursa materialelor:

• De natură organică – (proteice și vegetale)
întâlnite în natură și prelucrate de om

• De ce ele?

• au un răspuns bun și o afinitate pentru a
primii culoarea și a op reține cu ajutorul
mordanților.

• Categorii:

• Fibre Animale – proteice – păr de animal și
secrețiile unor categorii de viermi

• Fibre Vegetale – fibre celulozice – plante,
copaci, etc. https://crosswarp.hua.gr                                                              

Natural dyes 

https://www.theunusualpear.com/products/300g-bundle-of-natural-yarns
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Materiale naturale folosite pentru vopsire:

Fibre Proteice

Fibre de origine animală

• Lână – părul de: capră, oaie, iepure, etc.

• utilizate extensiv de-a lungul istoriei de toate clasele sociale.

• Se obțin – Fibre, fire, pâsle, materiale cu texturi și finețe 
diferite.

• Au un răspuns foarte bun în baia de vopsire.

• Mătase – de la viermele de mătase Bombyx Mori 

• Foarte apreciată de-a lungul istoriei – este considerată un 
material nobil 

• Se obțin – Fibre, fire, pâsle, materiale cu texturi și finețe 
diferite.

• Are un răspuns foarte bun în baia de vopsire.

https://crosswarp.hua.gr                                                              
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https://www.thoughtco.com/silkworms-bombyx-domestication-170667
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Materiale naturale folosite pentru vopsire:

Fibre Celulozice 

Fibre vegetale 

• Cânepă - Cannabis sativa 

• Bumbac – Gossypium

• In - Linum usitatissimum

• Banană, iută, ramie, urzică, etc.

• Sunt extrase din plante.

• Des folosite de-a lungul istoriei.

• Se obțin – Fibre, fire, pâsle, materiale cu texturi și finețe 
diferite.

• Nu au un răspuns foarte bun în flota de vopsire. 
Necesită un timp mai îndelungat și un tratament diferit 
de pregătire a materialului pentru ca acesta să rețină 
culoarea.
https://crosswarp.hua.gr                                                              
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https://www.hempgrower.com/article/hemp-fiber-industry-nihc-
panxchange-textiles-2020-trends/

https://www.britannica.com/topic/cotton-fibre-and-plant
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https://thesensiblefay.com/blog/2020/fabrics-101-why-natural-fiber-clothing-matters-and-how-to-care-for-
natural-fabrics-part-1

Tipul și Culoarea materialului pentru vopsit:

• Tipul de material:

- Fibre netoarse

- Fibre toarse

- Pâsle

- Materiale textile

- Îmbrăcăminte (se obține destul de greu o 
culoare uniformă)

• Culoarea materialului: 

- Nevopsit

- Culoarea naturală a fibrelor, 

- Alb, 

- Material de culoare deschisă.

https://crosswarp.hua.gr                                                              
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Pentru vopsit avem nevoie de:

Facilități, Echipament, Îndemânare și bună 
resurse. dispoziție 

• Facilități – spațiu pentru mișcare, 
pentru încercare, pentru a vedea.

• Echipament – echipament adecvat 
pentru utilizare corespunzătoare

• Resurse - Fire și Materiale naturale 
– (care se vor vopsii)

• Mordanți – care să creeze legătura 
dintre culoare și materiale

• Asistenți și modificatori – pentru a 
ajuta la fixarea și lărgirea spectrului 
de culoare.

• Materiale naturale – surse naturale 
de culoare din plante și insecte 

• Mâini – se lucrează cu mâinile

• Ochi – apreciere cromatică

• Miros – avem nevoie de un nas 
bun pentru aprecierea mirosurilor

• Entuziasm – bunăvoință în a 
încerca, fiecare încercare e un pas 
înainte.

• Perseverență – Try and error 

• Răbdare – este o activitate 
complexă și de durată; nu renunțați!

• Curiozitate – să înțelegem de ce și 
pentru ce.
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Facilități

• Spațiu mare / spațiu exterior
• Ventilație bună

• Ferestre - pentru lumină 

• Curent electric – pentru plite

• Sursă de apă – apă curentă
• Pentru spălat, pentru soluția de vopsire, 

pentru clătire

• Sursă de căldură 
• Aragaz, plită, sobă 

• Pentru a încălzii, fierbe: apa, soluția cu 
mordant, soluția de vopsit etc.

• Suprafețe de lucru
• Mese mari, Blaturi, etc.
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• Oale cu capac – din inox sau email – curate, fără pete. Metal, 
cupru , aluminiu – vor schimba culoarea 

• Pentru Curățare (îndepărtarea finisajelor), mordansare, 
vopsire, postmordansare, clătire, etc. Suficient de 
încăpătoare pentru tot materialul care se dorește a fi vopsit. 

• Găleți – din plastic sau email

• pentru a curăța, a spăla a clătii etc. 

• Oale/ recipiente gradate – din sticlă sau plastic 

• pentru a măsura proporția de soluție. 

• Borcane cu capac 

• Pentru pregătirea soluțiilor a substanțelor și păstrarea 
materialului.

• Linguri și clești – inox, linguri de lemn, plastic

• Pentru amestecat soluția

• Tocător – pentru tăiat (rădăcini, etc).

• Mașină de măcinat/ mojar

• Pentru măcina/mărunțiito: insecte, rădăcini și ramuri

Echipamentul vopsitorului
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Echipamentul vopsitorului

https://crosswarp.hua.gr                                                              
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• Răzătoare – inox 

• Pentru a răzuii piatra de alaun

• Strecurători – inox, plastic

• Pentru strecurat soluțiile 

• Pâlnie – inox, plastic

• Pentru a muta soluția din oală în sticlă

• Cântar de bucătărie / balanță de laborator, etc. - Inox, scală 
electrică digitală 

• Pentru cântărirea materialului, sursei naturale de vopsire, 
mordanților, etc

• Termometru de laborator/ termometru de bucătărie 

• Pentru măsurarea temperaturii soluției.

• Metru

• pentru măsurarea materialului 

• Ceas

• Pentru măsurarea timpului de vopsire.

• Cameră digitală sau telefon cu cameră 

• Pentru evidența fotografică. 33



Echipamentul vopsitorului
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• Foarfecă - Inox

• Pentru a tăia materialul.

• Uscător de rufe 

• Pentru uscat materialele vopsite 

• Mașină de spălat 

• Pentru spălat cantități mari de material

• Fire textile colorate sintetice (atenție! Să nu migreze culoare)

• Pentru a eticheta diferite sculuri (vopsite în aceeași culoare 
dar cu mordanți diferiți) 

• Pungi cu zipp

• Pentru păstrarea materialelor 

• Etichete

• Pentru etichetarea recipientelor

• Caiet de notițe

• Pentru documentarea procesului

• Haine de protecție – mască, mănuși, halat, șorț.

• Hârtie pH strips 

• pentru măsurarea nivelului de pH 34



Să ne pregătim lucrurile:
• Avem nevoie:

• Caiet – Jurnal – pentru notarea procesului
• Echipamentul (prezentat anterior)
• Materiale textile (fire, materiale, etc. - prezentat anterior)
• Apă 
• Vopsea – surse naturale pentru vopsire – plante, insecte (prezentat 

anterior)
• Mordants if it is necessary (prezentat anterior)
• Aditivi și modificatori (prezentat anterior)

• Cum vopsim – pași de urmat:
• Pregătirea materialului

• Testarea materialului.
• Măsurarea și cântărirea materialului și a ingredientelor.
• Curățarea materialului.

• Pre mordansarea materialului
• Vopsire naturală

• Cantitate
• Extragerea culorii din sursa naturală.
• Filtrarea soluției

• Baia de vopsire
• Post mordansare – dacă este necesară

• Modificator de culoare
• Spălarea/clătirea materialului
• Uscarea materialului textil https://crosswarp.hua.gr                                                              
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Jurnalul vopsitorului
Țineți evidența procesului pentru a putea repeta culoarea.

Notăm:

• Numărul băii de vopsire (prima, a doua, a treia) – după 
încheierea vopsirii, în baie de vopsire se poate adăuga 
aceeași cantitate de material ca în prima tură – această baie 
se va numi a doua baie – intensitatea culorii va fi mai redusă 
ca la prima

• Numele rețetei/ numărul rețetei

• Sursa naturală – numele plantei

• Dacă este o rădăcină, frunză floare, etc.

• Dacă este uscată sau proaspătă

• Dacă rețeta conține una sau mai multe plante –
menționați proporția utilizată

• Cantitatea – greutatea

• Proporția dintre cantitatea de plantă și materialul textil

• Materialul de vopsit 

• Natura materialului – vegetal cânepă, in bumbac, etc./ 
proteină mătase, lână

• Tipul de material – netors, fire, material țesut, pâsle, etc.

• Culoare: naturală, albă, gri, bej, maro, etc.

• Greutatea materialului (WOF)

• Mordant – dacă este cazul

• % din cantitatea de material 

• Cantitate – grame

• Mordansare 

• Tipul de mordansare – înainte (pre), în timpul, după 
(post) 

• asistenți/aditivi – dacă este cazul

• %din greutatea materialulului

• Cantitate – grame 

• Modificator de culoare – dacă este cazul

• %modificator din cantitatea de material

• Cantitate – grame 

• Timpul de gătire

• Mostre din materialul vopsit 
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Apă – caracteristici generale

• Formula chimică: H2O

• Formă: liquid

• Culoare: transparentă

• Miros: fără miros

• Toxicitate: nu este toxic

• pH ul apei

• cca 7

• Măsurați pH apei – dacă este ușor bazic 
/alcalin sau acid – va schimba culoarea 
finală

• Dacă este apă dură (peste 7) – se poate 
coborî pH ul adăugând cremă de tartar 

• Dacă este acidă se poate adăuga un pic de
cretă

• Calitatea apei

• Moale, proaspătă, curată.

• Tip de apă:

• Apă curentă, apă de ploaie, apă distilată.

• Apă dură/apă cu minerale ll change
the final color

• Cantitatea – în recipient – apa trebuie să
acopere materialele cu care se lucrează.

• Materialul – spălat, mordansat, vopsit.

• Planta – pentru extragerea culorii (planta
imersată în apă)

• În vopsire – pentru o culoare uniformă –
materialul trebuie să aibă suficient loc să
se poată mișca lejer.

• Nu folosiți prea multă apă – va duce la o
culoare mai puțin intensă

• Ne trebuie apă pentru:

• Pregătirea materialului

• Spălat

• Curățat

• Umezit

• Mordansare

• Pregătirea soluției de vopsire

• Gătirea (încălzit/fiert) plantei pentru a
obține soluția colorată de vopsire

• Clătirea materialului, etc.
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Pregătirea fibrelor
• Testați fibrele

• Avem nevoie de materiale naturale – verificați fibrele/firele/materialele.

• Există un test simplu de identificare primară

• Testul de ardere

• Cum procedăm?
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Procedăm:

• Tăiați firele sau scoateți fire din 

material – vor fi probele de ars

• Prindeți proba cu penseta

• Mențineți ferm

• Ardeți capătul fibrei

• Observați arderea

• Opriți arderea pentru a analiza fibra, 

reziduul și mirosul

Atenție!!! Să nu vă ardeți!

Avem nevoie:

• Un spațiu sigur – deasupra chiuvetei sau 

deasupra unei folii de aluminiu – în caz că ceva 

va cădea.

• Fibra textilă 

• O mică probă din firele ce se vor vopsite

• Dacă este material țesut se vor preleva 

probe din urzeală și băteală

• Foarfeci – pentru tăiat materialele

• Chibrite sau brichetă – pentru ars firele

• Pensete 

• Mână sigură

• Un miros bun și atenție
38



Testul de ardere

https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

Natura fibrei Arderea/flama Fum 

După ardere

Concluzie

Miros Reziduu 
Culoarea 

reziduului
La presare

Proteice

Lână/mătase

Înceată 

Flamă redusă
Negru De păr ars Biluță neagră 

Gri brun, 

negru

Se sfarâmă

ușor între 

degete

Fibre proteice

Celulozice

bumbac, in, 

cânepă

Rapidă

Flacără aprinsă 
Alburiu Hârtie arsă

cenușă 

pulverulentă 
Cenușă gri Cenușă fină Fibre celulozice

Fibre sintetice Înceată Negru 

Plastic ars

Dulceag șau de 

oțet

topit

Mărgică de 

plastic

negru dur
Fibre sintetice
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Pentru a lucra eficient trebuie să dimensionăm 

materialele.

Întinderea sculurilor – din fire naturale 

Sculul este realizat (dar nu obligatoriu) din 

același fir de material: proteic sau celulozic.

Acestea vor putea fi mordansate la fel 

respectând rețeta în funcție de proprietatea 

materialului.

Avem nevoie:

- Fire textile naturale

- Centimetru pentru măsurarea lungimii firelor

- Foarfecă – pentru tăiat

Pentru înfășurarea firelor în sculuri:

- Carton tare – de dimensiuni diferite –

depinde de cât de mare doriți să faceți 

sculul

sau

- Vârtelniță

- Schacht Warping Pegs
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Schacht Warping Pegs spinners - https://www.schachtspindle.com/product/warping-pegs/ https://woolery.com/schacht-horizontal-

warping-mill.html https://woolery.com/ashford-niddy-noddy.html?refSrc=53216&nosto=nosto-page-product2

Pregătirea fibrelor, firelor, materialelor textile
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Dimensionare 
Avem nevoie:
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• Metraj – Material textil 

• Fire textile 

Procedăm – metraje:

• Dacă se dorește vopsită o bucată mare de material -

materialul nu trebuie tăiat

• Bucăți mici – utile pentru învățat

• Tăiați materialul în bucăți de aceeași dimensiune –

cântăriți 

Înfășurarea firelor în sculuri 

• Pentru a avea o culoare uniformă trebuie să 

transformăm ghemul în scul.

• Pentru învățare – sculuri mici  - este la latitudinea 

voastră cât de mari/lungi

Procedăm 

• Luați firul  – ex. Bumbac

• Luați cartonul (cartea/spătarul de la scaun vârtelnița 

etc.)

• Fixați capătul firului (cu degetul) pe carton

• Înfășurați firul peste carton

• Repetați până când considerați 

• țineți minte nr. de rotații sau dimensionați lungimea firului înainte de a începe 

sculul (ex. 1m

• Capetele libere ale firului se vor lega împreună – sculul va arăta ca un inel

• Pentru a preveni desfacerea inelului

• Capetele se vor răsuci împreună, se vor despărții și vor încolăcii grosimea 

inelului de două ori. 

• Capetele se vor lega – va fi ca un inel peste grosimea inelului

• Atenție – nu strângeți prea tare legătura de siguranță peste firele din 

scul - nu va permite penetrarea culorii

• Pentru a lega sculurile putem folosi fire diferite 

• putea eticheta firele mordansate cu mordanți diferiți
• (notați indicele de culoare pentru identificare ex. fir roșu – alaun)

• Pentru a preveni încâlcirea 
• Dacă sculul este prea lung / prea gros

• Separați firele din scul în 2 sau 4 grupuri 

• Legați lejer fiecare grup în parte cu un alt fir. 

• Se poate folosi fir vegetal sau sintetic – de preferință alb. 

• Dacă este colorat asigurați-vă că nu migrează culoarea 

• (fierbeți-l în apă cu săpun, lăsați la uscat pe hârtie, vedeți dacă 

culoarea s-a transferat pe hârtie)

• Metoda “8” de legare

• Despărțiți sculul în două

• Cu un alt fir: treceți capătul printre cele două grupuri menținând celălalt capăt.

• Învârtiți capătul introdus printre grupuri peste unul din grupuri si reveniți la mijloc. 

Faceți la fel si cu celălalt capăt peste cel de-al doilea grup. Legați capetele la mijloc

41



Cântărirea materialului 

• Tot ce dorim să vopsim va fi cântărit corect

• Cântărirea materialul – foarte important

• Greutatea materialului (The weight of fabric – WOF) – va da:

• cantitatea de mordant

• planta / sursa biologică de vopsire.

• Materialul se va cântări mereu uscat

• Notați – pentru a ține minte.

• Dacă materialul are 48g se poate rotunji la 50g

• Avem nevoie 

• Material sau sculuri 

• Cântar 

• Caiet de notițe pentru a nota

• Creion pentru a scrie

• Aparat foto pentru a păstra imagini

• Trebuie să știm:

• Greutatea unui scul, a unei bucăți de material și

• Greutatea întregii cantități de material pe care dorim să o vopsim

• Folosiți mai mult de o mostră / bucată când doriți să vopsiți

• Este mai ușor

• Este mai prietenos cu mediul 

• Se pot realiza mai multe rețete folosind diferiți mordanți sau modificatori de culoare
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Ex. 

1 scul = 1gr – 10 sculuri – 10 gr

1 scul = 2gr – 10 sculuri = 20 gr
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Curățarea fibrelor
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Spălați și Curățați materialele 
pentru a îndepărta grăsimile și finisajele din material

Nu folosiți săpun de mâini – conține glicerină, parfum și coloranți,

- toate acestea pot crea o peliculă pe fibră care nu va permite aderarea culorii în fibră
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Avem nevoie:

- Cântar – pentru greutate

- Recipiente gradate – pentru realizarea soluției

- Sculuri/material

- Termometru

- Oală

- Mașină de spălat (pentru materiale celulozice mari)

- Aragaz 

- Detergenți

- Apă

• Tip de detergent: de preferat cu pH neutru 

• Orvos

• Synthrapol

• De vase (celulozice și mătase)

• Săpun natural – Radix Saponaria (pentru toate tipurile de 
material)

• Sodă de spălare

Procedăm:

• Oală mare + Apă + detergent + sculuri + căldură.
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Curățarea materialelor – procedăm:

Lână

• Introduceți materialul complet în apă caldă ,

• amestecați ușor

• Atenție! Dacă apa este prea fierbinte lâna se va 
aduna sau se va împâsli

• Înmuiați timp de cel puțin o (lăsați peste noapte)

• Amestecați ușor din timp în timp

• Schimbați apa 

• Curățarea – În oală mare adăugați:

• Apă caldă 40ºC 

• 1 ml/1l detergent 

• Amestecați soluția

• Adăugați materialul umed

• Mențineți temperatura în oală pentru cel puțin 
jumătate de oră

• Amestecați ușor din timp în timp

• Clătiți bine în apă călâie

• Stoarceți lejer

• Folosiți materialul umed pentru mordansare

• Sau păstrați-le 

• În frigider (umede)

• Uscați-le 

• În pungi etichetate

Mătase

• Introduceți materialul complet în apă fierbinte,

• amestecați ușor

• Înmuiați timp de cel puțin o oră (lăsați peste 
noapte)

• Curățarea – În oală mare adăugați:

• Apă fierbinte 90ºC 

• 25 – 30% detergent din greutatea 
materialului

• Amestecați soluția

• Adăugați materialul umed

• Mențineți temperatura în oală pentru cel puțin o oră

• Amestecați ușor din timp în timp

• Clătiți bine în apă călâie

• Stoarceți lejer

• Folosiți materialul umed pentru mordansare

• Sau păstrați-le 

• În frigider (umede)

• Uscați-le 

• În pungi etichetate

• Notă – pentru a îndepărta sericina de pe fibră 
mătasea trebuie fiartă în soluție alcalină

Fibre celulozice

• Introduceți materialul complet în apă fierbinte,

• amestecați ușor

• Înmuiați  în apă fierbinte timp de cel puțin o oră 
(lăsați peste noapte să se răcească)

• Amestecați ușor din timp în timp

• Schimbați apa 

• Curățarea – În oală mare adăugați:

• Apă fierbinte 90ºC 

• 20% detergent și 6% sodă Na₂CO₃ (D. 
Cardon)

• Amestecați 

• Adăugați materialul umed

• Fierbeți și mențineți temperatura timp de 2 ore

• Amestecați ușor din timp în timp

• Puteți folosi mașina de spălat 90ºC

• Clătiți bine în apă călâie

• Stoarceți lejer

• Folosiți materialul umed pentru mordansare

• Sau păstrați-le 

• În frigider (umede)

• Uscați-le 

• În pungi etichetatehttps://crosswarp.hua.gr                                                              
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Mordansarea fibrelor
the “adjective” dyes și modificatorii de culoare
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Mordansarea fibrelor – “the adjective” dyes și modificatorii 
de culoare

• Bine de știut la început:

• Ce folosim
• Mordanți – săruri metalice – alaun, fier cupru, staniu 
• Apă fierbinte
• Aditivi/Asistenți – dacă este cazul 

• Ce mordansăm 
• Materiale naturale – în stare umedă

• Când mordansăm 
• După cântărire (uscate) și curățarea materialelor sau
• După vopsire

• Cantitate 
• Dată de rețeta de mordansare
• Procent din greutatea materialului
• Ex. 20% alaun înseamnă 20g pentru 100g de material
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• Este un tratament termic, apos, cu săruri metalice sau

plante bioacumulatoare, aplicat pe fibrele textile pentru ca 

acestea (fibrele) să accepte și să creeze o legătură

permanentă cu culoarea.

- Pre-mordansare - înainte de vopsire - metoda cea mai

folosită pentru eficiența și economia de resurse (putem

mordansa o cantitate mare de material, depozita și folosi

mai târziu).

- Mordansarea simultană - în timpul vopsitului - mordantul

se adaugă în timpul băii de vopsire - baia de vopsire nu 

mai poate fi folosită după aceea.

- Post-mordansare - după vopsire - mordantul se adaugă

la sfârșitul băii de vopsire sau separat - dacă se adaugă

separat, atunci baia de vopsire poate fi reutilizată.

Notă

se pot folosi diferiți mordanți pentru aceleași fire/țesături

(de exemplu, staniu ca tratament de pre-mordansare și fier la 

sfârșit ca modificator de culoare + modificator de culoare

precum acidul citric).

- va rezulta o gamă largă de culori
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Exemplu de calcul

Cantitatea de mordant și aditiv sunt % din greutatea materialului

Ex. – mordant nu mai mult de 20% (alaun), aditiv 15% cremă de 

tartar, modificator de culoare 1%

Asta înseamnă – 100 g lână + 20g mordant + 15g cremă de tartar + 

1g modificator de culoare 

100g Material uscat x 100% = 100g plantă uscată

1g material uscat x 100% = 1g plantă uscată

Ex: - 20% Mordant

100g material uscat ….......20g mordant                             50x20 = 10   

or 50g material uscat ……..X g mordant = 10g mordant      100

(50 X 20):100 = 10                                               

pt 50g material uscat avem nevoie de 10g mordant 

10 g reprezintă 20% mordant din 50g de material 

Timp

Depinde de tipul de mordant

Alaun – cât mai mult timp posibil,

Fier – mai puțin este mai bine (distruge fibrele proteice)

Mordansarea fibrelor – “the adjective” dyes 
și modificatorii de culoare După mordansare

• Clătiți bine firele

• Folosiți-le umede pentru vopsire 

• în aceeași oală de vopsire se pot folosi sculuri mordansate 

diferit, 

• sculurile trebuie etichetate pentru a vedea diferența 

coloristică

• Se pot păstra umede în congelator în pungi etichetate

• Se pot usca și păstra în pungi etichetate – Umeziți-le din nou 

înainte de a le folosi
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Mordansarea firelor
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Avem nevoie 

Rețeta de vopsire

Apă fierbinte pentru dizolvarea mordantului, pentru tratamentul cu 

apă, pentru clătire

Mordant – sare metalică

Aditiv – dacă este cazul, pentru a spori proprietățile mordanților

Material textile/fire – curățat, cântărit, etichetat, tăiat

Cântar – cîntărit mordantul

Aragaz – pentru fierbere

Recipiente mici – pentru dizolvarea sărurilor

Oală cu capac

Recipiente gradate – sticlărie, recipiente din plastic pentru 

măsurarea raportului de soluție

Linguri și clești – inox, emailate, lemn pentru amestecare și 

manevrare 

Răzătoare - inox Pentru răzuirea cristalelor (dc este nevoie)

Cântar - pentru cântărire materiale mordanți,

Termometru de bucătărie – pentru măsurarea temperaturii din flota 

de apă

Ceas –măsurarea timpului

Cameră digitală/ telefon – pentru imortalizarea procesului

Uscător – pentru uscat

Fire sintetice colorate – Pentru etichetarea sculurilor/materialelor 

mordansate diferit

Pungi cu zipp – păstrarea materialelor

Etichete – pentru etichetarea recipientelor

Caiet de notițe – păstrarea notițelor

Haine de protecție – mască, mănuși, halat.

Pre mordansare – înainte de vopsire 
Procedăm:

• Pregătiți firele și materialele: 
- Cântăriți uscat, 

- Curățați,

- Înmuiați (minim 30 minute)

• Cântăriți mordantul (sarea metalică) % din greutatea materialului 

textil

• Dizolvați mordantul – sarea metalică – în apă fierbinte –

amestecați bine.

• Puneți soluția în oală, pe foc. 
- Adăugați apă suficientă să acopere toate materialele

- Asigurați suficient spațiu de mișcare pentru materiale.

- Încălziți soluția la 40ºC

• Adăugați fibrele umede în oală.
- Încălziți la 90ºC pentru lână și mătase

- Fierbeți – pentru celulozice

• Timp – în funcție de rețetă
- Alaun – 2 ore

- Se poate și mordansare la rece

- Materialul se poate menține peste noapte în baia de 

mordansare

- Cupru, Fier, Staniu – 1, 2 ore 

- post-mordansare nu mai mult de 30 minute

- Cu cât mai scurtă expunerea cu atât mai bine - fierul 

distruge fibra

• La final – materialul se scoate și se clătește bine în apă călduță
- Etichetați materialul/sculurile – cu fire colorate sau altceva

- Folosiți materialul umed pentru vopsire – în baia de vopsire se 

pot introduce sculuri mordansate diferit (etichetați 

sculurile/materialele pentru a putea urmări diferența)

- Se poate păstra umed în frigider – etichetat în pungi sigilate 

- Uscați-le și păstrați-le în pungi de plastic etichetate 

Notă: 

Spălați recipientele și echipamentul bine

• Reziduurile pot distruge rețeta data viitoare

• Purtați haine de protecție 49
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Mordansare simultană

• mordantul este adăugat în baia de vopsire

• baia de vopsire nu va mai putea fi folosită pentru o 

altă vopsire

Procedăm:

• Cântăriți mordantul (sarea metalică) % din greutatea 

materialului textil

• Dizolvați mordantul – sarea metalică – în apă 

fierbinte – amestecați bine.

• Puneți soluția în baia de vopsire

Amestecați ușor 

• La final firele sunt scoase 

• Clătiți bine

• Uscați-le

50

Post mordansare – după vopsire 

• Mordantul este adăugat la finalul timpului de gătire în 

baia de vopsire  – ultimele 20 minutes

sau

• Separat, în altă oală se prepară mordantul – în acest 

caz baia de vopsire poate sa fie reutilizată pentru o altă 

vopsire 

Procedăm :

• Dizolvați mordantul în apă fierbinte 

• Adăugați suficientă apă ca să acopere firele vopsite 

• Adăugați în soluție fibrele proaspăt vopsite (călduțe) –

firele vor fi ușor stoarse.

Nu le clătiți înainte de mordansare

• Lăsați-le să stea în soluție pentru o perioadă de timp

- Dacă este fier – nu mai mult de jumătate de oră

• La final scoateți-le

• Clătiți bine

• Uscați-le
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Modificatorul de culoare

De încercat:

Cenușă (alcalină) și suc de lămâie (acid slab)

• Separat (în recipiente diferite)

• Dizolvați modificatorul de culoare în apă fierbinte

• Adăugați suficientă apă pentru a acoperii firele

• Adăugați în soluție fibrele proaspăt vopsite (călduțe) – firele vor fi ușor
stoarse.

Nu le clătiți înainte de mordansare

• Lăsați-le să stea în soluție pentru o perioadă de timp

• Dacă soluția este alcalina nu mai mult de jumătate de oră- distruge
fibrele proteice

• La final scoateți-le
• Clătiți bine
• Uscați-le
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Mordant x % Assistant

Fibre Modificator de culoare 

proteine celulozice acid bază

Alaun

KAl(SO₄)₂x 12H2O 
10 – 20% 

Cremă de tartar KC₄H₅O₆ only 

cu lână 

Sodă calcinată Na₂CO₃ 2- 6% 

Tanini / Myrobalan 5% doar cu 

celulozice 

Lână  – x + cremă de 

tartar  

X +cremă de tartar + 2% 

soda

x 15% + soda de rufe 6%

x 15% + myrobalan 5%

Baie de Tanin +

5%

X 

Acid citric Cenușă 

Acetat de alaun
5 - 8%

Tanin, cretă - X Acid citric Cenușă 

Cuprur CuSO₄
2 – 5%

Oțet (acetic acid) 5%

Tanin
X 

X

X 
Acid citric Cenușă 

Fier FeSO₄
Acetat de Fier

Fe(CH₃CO₂)₂
2%

Calcit (Calcium Carbonate 

CaCO₃)
X

X 

X 

X + Calcium  Carbonate 

(CaCO₃) 10%

Acid citric Cenușă 

Staniu SnCl₂ 2 - 4%
Cremă de tartar 

Acid Oxalic

X

Rezultate bune pe 

proteine

În premordansare se 

poate folosi apă rece 

X Acid citric Cenușă 

Crom Cr2K2O7

Extrem de toxic – NU folosiți 

decât dacă este absolut 

necesar

2 – 4 % Rezultate bune pe Lână X Acid citric Cenușă 
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Materiale mordansate

Uscate și păstrate în pungi de plastic 

corect etichetate
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Sursa naturală – soluția de vopsire
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• Sursa naturală

• Plante, crengi, rădăcini, scoarță, conifere, fructe, 

flori, insecte.

• Uscate sau proaspete (dacă este proaspătă 

trebuie folosită o cantitate mai mare decât pentru 

resursa uscată)

• Cantitate – câtă resursă folosim?

Pentru tonuri închise/profunde folosim mai multă resursă 

– de la 200% în sus.

• Este % din greutatea materialului

• Ex. nu mai mult de 25% Coșenilă, 50% Roibă, 

100% Cosmos, 400% și așa mai departe.  

• Ex. 10g coji ceapă – 10g material = 100% sursă 

naturală din greutatea de material

• Cum extragem culoarea din sursă

• În cele mai multe cazuri este un tratament termic 

apos

• Lăsați planta la înmuiat în apă pentru o 

perioadă de timp.

• Începeți gătirea 54



Avem nevoie:

• Sursa naturală
• Plante, crengi, rădăcini, scoarță, conifere, fructe, flori, 

insecteWarm water

• Oțet (dacă este cazul)

• Cântar 

• Oale și sau găleți – plastic rezistent, metal emailat, inox

• Mașină de măcinat/ mojar/ Răzătoare – pentru 
mărunțirea rădăcinii, insectelor, crengilor etc.

• Linguri și clești – inox, lemn,

• Mese mari cu protecție

• Cuțit

• Aragaz

• Caiet de notițe, aparat – pentru a nota totul

• Timp

• Răbdare
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• Procedăm

• Cântăriți resursa naturală

• Mărunțiți resursa

• Puneți resursa într-o oală mare

• Adăugați apă caldă – suficientă cât să acopere totul

• Lăsați să se înmoaie – cu cât mai mult cu atât mai bine 

• notați totul: timp, cantitate etc.

- Plante lemnoase, crenguțe, rădăcini, scoarțe, conifere –

cel puțin câteva ore

- Fructe – zdrobite – cel puțin câteva ore – se pot adăuga 

două pahare de oțet/ suc de lămâie /5 litri (D. Cardon)

- Flori și insecte se pot folosi direct 

• Puneți oala pe foc

- Dacă apa scade, mai adăugați cât să acoperiți plantele (nu 

mai mult de atât)

Fierbeți sau mențineți temperatura constantă pentru cel puțin 2 ore

- Amestecați ușor din timp în timp

• Strecurați soluția rezultată 

• Acum avem soluția de vopsire gata pentru vopsire

Pregătirea resursei naturale pentru extragerea culorii
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Vopsirea – Baia de vopsire
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Vopsirea – Baia de vopsire
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Baia de vopsire este apa colorată rezultată din macerarea și sau 

fierberea resursei naturale tinctorială

Putem folosi

• Soluția strecurată – rezultatul va fi o culoare uniformă

• Soluția nestrecurată – cu planta în ea – rezultatul va fi o 

culoare neuniformă – materialul este greu de curățat la final 

de reziduurile de plante

• Baia de vopsire poate fi refolosită de câteva ori până ce se va 

epuiza culoarea din apă (apa transparentă)

• În baia de vopsire rămasă, procesul de vopsire se poate repeta 

cu material textile nou (aceeași cantitate de material ca la prima 

baie – pentru evidență) – de fiecare dată culoarea finală va fi 

una tot mai deschisă.

• Notați în jurnal numărul băii

• Prima baie – ex lână alb/ adăugați mostra vopsită

• A doua baie – ex. lână alb/ adăugați mostra vopsită

• Pentru a păstra evidența coloristică a băii secunde:

• Folosiți aceeași tip și cantitate de material textil ca la 

prima tură.

• Adăugați apă suficientă să acopere firele/ materialele
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Vopsirea
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Vopsirea directă turmeric tanini
nu este implicat mordant – folosim fire netratate cu un mordant

Vopsirea cu mordanți (adjective dyes) majoritatea plantelor – este implicat mordantul –

sarea metalică pentru a fixa culoarea 

Avem nevoie :
- Material umed + soluția de vopsire.(din colorant direct)

sau

- Material mordansat umed + soluția de vopsire. 

sau

- Material umed + soluția de vopsire + la final % mordant 

sau

- Material umed + soluția de vopsire + la final % mordant + % modificator de culoare 

Procedăm:

• Încălziți soluția de vopsire

• Adăugați materialul textil (curățat, umed) în baia de vopsire

• Fierbeți totul timp de 2 ore – un timp îndelungat dă rezultate mai intense/ profunde

- Amestecați din timp în timp 

- Aerați materialul  din timp în timp

• Se pot obține rezultate bune și prin vopsirea la rece dar timpul este mult mai lung (zile)

• Lăsați soluția să se răcorească

• Scoateți materialul și clătiți în apă călduță

Dacă se dorește potmordansare NU Clătiți

Avem nevoie:

• Baia de vopsire

• Material umed

- cântărit

- Curățat,

- Tratat (dacă este 

premordansare)

• Oală mare

• Linguri

• aragaz

• Termometru

• ceas

Material umed + soluția de vopsire.

Notă

Nu fierbeți Roiba - Rubia 

Tinctorium – se va schimba 

culoarea de la roșu la maro
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Clătire Uscare
• Avem nevoie

• Apă curentă – călduță

• Material vopsit (umed – proaspăt scos din 
baia de vopsire)

• Găleată pentru clătire

• Detergent

• Procedăm:

• Scoateți materialul din baia de vopsire

• Stoarceți ușor

• Puneți-le în recipientul cu apă călduță

• Clătiți în apă curentă

• Spălați-le cu detergent moale

• Clătiți bine până ce apa este clară
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• Avem nevoie 

• Materialul vopsit șți clătit

• Uscător

• Spațiu umbros, bine ventilat

• Procedăm:

• Stoarceți materialul ușor

• Întindeți-le cât mai bine pe uscător

• Uscați în umbră, etichetați materialul 
pentru a ști metoda de vopsire

• Notă:

Culoarea finală (uscată) va fi mai 
deschisă decât atunci când e ud 
materialul
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Indigo – Vopsirea de cadă
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• Albastru - Indigofera, Isatis, Persicaria – tinctoria, etc.

• Cele mai cunoscute specii care dau albastru:

• Indigofera Tinctoria – America, Asia, Africa

• Drobușor - Woad – sursa Europeană de albastru

• Cum folosim indigo:

• Frunze proaspete – metoda cu sare 

• amestecați frunzele proaspete cu sare, adăugați materialul și mixați 
împreună pentru o perioadă de timp – la final expuneți materialul în aer)

• Pigment uscat – extract din frunze – cadă organică, chimică, etc. –
transformarea indigoului insolubil în solubil printr-un procedeu complex 
vopsire de cadă.

• Cantitatea de indigo:

• 1 – 10 g/l

• 1g pentru tonuri deschise – 10g pentru tonuri închise

• Restul ingredientelor sunt calculate în funcție de cantitatea de indigo 
folosită

• Cada de indigo 

• Apă (fierbinte – la început, menținută pe urmă la 50°C) + elementul alcalin +  
elementul de reoxidare + indigo

• pH căzii – 9.5  – 10pH pentru lână, celulozice mai ridicatfor wool

• Mediu alcalin (pH 9 – 10), - tot parcursul vopsnecesar pentru pregătirea 
căzii – se va menține pe irii

- Cenuși, sodă de rufe/calcinată (Na₂CO ₃), var stins(calcium 
hydroxide Ca(OH₂), sodă caustică (Sodium hydroxide NaOH –
foarte puternică/ arde/ folosiți cu atenție)
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Indigo – vopsirea de cadă
Agentul de îndepărtare a oxigenului - elementul redox – pentru a acționa 

trebuie păstrată temperatura caldă a apei.

- Fructoza (de la fructe bine coapte, miere, honey etc. (nu folosiți zahăr) -

materie organică – se va crea procesul de fermentație (oxigenul va fi eliminat 

din apă ) – acest tip de cadă se numește Cadă Organică

- Cada rapid sau cada 1-2-3 – cu ajutorul fructozei zahărul natural din 

fructe

- Cada lentă – fermentarea cu ajutorul materialelor organice – un proces 

mai lung – cada se poate menține ani de zile

- Ditionitul de sodiu (Sodium hydrosulfite), Thiourea dioxide, Fier, Zinc – Cada 

Chimică 

- Ultimele două se mai numesc Căzi minerale 

- Cada cu fier este potrivită doar pentru fibrele celulozice din cauza 

nivelului ridicat al pH ului și acțiunea degradantă a fierului la nivelul 

fibrelor proteice

Vopsirea de cadă – Indigo – nu are nevoie de mordansarea fibrelor

Pentru a obține culori ca negru, mov, verde – trebuie revopsit materialul:

Pentru un rezultat bun este indicat să vopsiți indigo înainte și vopsirea cu 

mordanți după (incluzând și tratamentul de mordansare a fibrelor) - J.  

Boutrup C. Eliss

Negru – roșu ex. Roibă sau Maro ex. Stejar

Mov – roșu ex. Coșenilă 

Verde – galben ex. Reseda Luteola

61



https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

Pentru vopsirea cu indigo 

Avem nevoie:

• Aragaz 

• Cântar

• Oală cu capac

• Găleată
• Care să reziste la 50ºC

• Încăpătoare pentru toate materialele de vopsit

• Se va umple cam ¾ din capacitatea ei. 

• Linguri – inox sau lemn

• Borcane – pentru prepararea soluțiilor

• Ceas – pentru măsurarea timpului

• Termometru – pentru temperatura apei

• Hârtia pH  – măsurarea pH ului soluției

• Uscător

• Haine de protecție

• Spațiu ventilat

• Apă – 50ºC

• Materiale proteice, celulozice (curate, curățate, 

nemordansate, în stare umedă).

• Indigo pudră g/l

• Element alcalin g/l

• Element Redox g/l 

• Oțet 5% - pentru neutralizarea reziduurilor alcaline
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Cada Chimică 
Ușor de prelucrat – ușor de învățat

• Nu poți obține tonuri foarte închise

• Elementul redox este un compus chimic – FOLOSIȚI CU 

ATENȚIE

Implicăm:

• Pudra de Indigo

• Elementul alcalin – sodă de rufe (Na₂CO₃) sau soda cuastică

(NaOH) 

• Elementul Redox Ditionitul de Sodiu (Sodium hydrosulfite

Na2S2O4) sau Dioxidul de Tiourea CH4N2O2S

• ex 3g/l pentru un albastru deschis:

• 3g indigo

• 3g Carbonat de Sodiu

• 3g Ditionit Na2S2O

• Pentru o cadă de 10l

• 3g indigo x 10l apă = 30g indigo

Cada 1:2:3 sau Cada Rapidă –

rețetă Marcel Garcia 

3 elemente implicate
- 1 pudra de indigo – o parte

- ex 1 g

- 2 Hidroxidul de Calciu Ca(OH₂) (var stins) – element 

alcalin – două părți din cantitatea de indigo

- ex. dacă indigo este 1g avem nevoie de 2g Ca(OH₂) 
- 3 Fructoză – elemantul redox – 3 părți din indigo

- ex. dacă indigo este 1g avem nevoie de 3g fructoză

• Dacă facem o cadă de 10l vom calcula

• 1g indigo x 10l apă – 10g of indigo

• Dacă avem 10g indigo - 20g Hidroxid de Calciu, 30g 

Fructoză

• Dacă facem o cadă de 10l de albastru cu o intensitate 

medie vom calcula 

• 7g indigo x 10l apă = 70g indigo

• 70g indigo x 2 părți Hidroxid de Calciu = 140g 

Hidroxid de Calciu, 

• 70g indigo x 3părți fructoză = 210g Fructoză

• Notă – Atenție:

• Hidroxidul de sodiu este extrem de periculos – poate 

provoca arsuri la nivelul pielii – de evitat
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Procedăm:

Cada Chemică

• Încălziți apa – Cantitatea de apă de care aveți nevoie.

• Măsurați toate ingredientele

• Împărțiți în două recipiente elementul redox.

• Hidratați cu apă pudra de indigo – turnați apă caldă peste și

amestecați (va rezulta o cremă).

• Dizolvați soda de rufe (Sodium Carbonate Na₂CO₃) – – turnați apă

caldă peste și amestecați.

• Mixați cele două soluții împreună într-un recipient încăpător – va

rezulta o soluție albastră cu suprafață metalică.

• Puneți ingredientele în cada de vopsire

• recipient mare umplut (cam ¾ din volum) cu apă cca. 50ºC

• Amestecați ușor.

• Presărați Ditionitul de Sodiu (va fi emanat un miros de sulf)

• Puneți capacul și mențineți soluția caldă/constantă timp de 20 de

minute - 40 – 50ºC (nu depășiți temperatura – soluția de vopsire se

va strica).

• Cada de vopsire va fi gata când soluția va avea o culoare gălbuie

maronie/verzuie

• Soluția trebuie sa aibă un pH de 8 – 10 pH – folosiți hârtia

de pH

• Dacă este albastră mai adăugați elementul redox.

• Dacă pH ul este prea mare mai adăugați apă caldă sau

un pic de oțet

• (După ce firele au fost introduse în apă se va presăra restul

de ditionit.)

Procedăm:

Cada rapidă – cada organică

• Încălziți apa – Cantitatea de apă de care aveți nevoie.

• Măsurați toate ingredientele

• Puneți-le în recipiente mici, rezistente la cald (etichetați)

• Dizolvați ingredientele în apă fierbinte

• Turnați ingredientele dizolvate în recipientul mare (ex. găleată) 

(Umpleți de ¾ cu apă)

• Amestecați bine cu mișcare circulară – Atenție! Nu introduceți oxigen 

în cadă – mențineți lingura jos pe perioada amestecării.

• Așteptați 30 minute.

• Amestecați din nou.

• Puneți capac căzii astfel create

• Lăsați să se răcorească până la 40 - 50ºC (mențineți temperatura)

• Soluția este gata de folosit când aceasta va avea o culoare galben 

maronie, un strat metalic deasupra și bule la suprafață (îndepărtați 

cu atenție bulele).

• Soluția trebuie sa aibă un pH de 9.5 – 10 pH – folosiți hârtia de pH.

Procesul poate dura de la câteva ore la 2 zile

Dacă după 2 zile culoarea nu s-a transformat și este tot 

albăstruie mai adăugați din elementul redox

64



https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

Vopsirea materialelor în cada de 

vopsire 

• Scufundați încet materialul (umed) în cada de vopsire

• Amestecați ușor cu rotații concentrice timp de 20 de minute – culoarea va 

adera complet la material

• Asigurați-vă că materialul este complet acoperit de soluția de vopsire

• Scoateți firele din cada de vopsire.

• Expuneți firele complet la aer.

• La început firele vor fi galben – verzui 

• Puneți firele în apă rece pentru a îndepărta colorantul nefixat 

• (acest pas poate fi evitat dacă se dorește obținerea unui albastru mai 

profund)

• Scoateți-le afară – stoarceți-le ușor 

• Expuneți-le complet la aer 

• Vor deveni albastre

• Pentru o culoare mai profundă repetați imersarea firelor și expunerea la aer de 

câteva ori. 

• Atenție imersați ușor firele în apă pentru a nu introduce oxigen în cadă 

La final

• Clătiți bine firele 

• Neutralizați firele în soluție ușor acidă (pentru a 

neutraliza reziduurile alcaline de pe fibre)

• 5% oțet în apă 

• Clătiți din nou

• Spălați cu un detergent moale

• Stoarceți ușor excesul de apă

• Uscați: 

• În spațiu bine ventilat.

• Materialele și firele trebuie întinse bine

• Expunere completă în aer.
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Timp

Timpul este crucial

Respectați timpii indicați de rețete

• Pregătiți materialele – minim 30 de minute
• Depinde de ce se dorește a se vopsi

• Curățare – 1 – 4 ore

• Mordansare/postmordansare – de la câteva minute
dacă este post mordansare la o zi sau mai multe.

• Pregătirea sursei naturale tinctorială – de la 1 oră –
la 3 zile sau mai mult.

• Baia de vopsire – de la ½ ore la două zile (soluție
călduță)

• Clătire – 20 minute

• Uscare – până la 24 ore
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Bune pentru început:
se pot procura de la magazinele alimentare, plafar sau magazine 

specializate

• Vopsirea de cadă

Indigo – albastru (cada de indigo)

• Vopsirea Direct

Turmeric – galben – nu are nevoie 
de mordansare 

• Vopsirea cu Mordanți: 
(mordant Alaun, Fier, Cupru, 
Staniu)

Coji de ceapă roșie și galbenă – o 
varietate de culoare – de la galben 

la maro închis.

Crăițe - Tagets/marigold – o gamă 
de galben

Roibă - Madder – o varietate de 
culoare – portocaliu, roșu, maro.

Coajă de Avocado – o gamă 
delicată de rozuri verzui marouri.

Coșenila - Cochineal – o gamă de 
roșu roșu violet
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Marigold,                          Madder,                    Cochineal Turmeric indigo 67



Experimentele mele:

Rețete - bazate pe cursul lui Ina Vanden Berghe descries de  dr. Irina Petroviciu în „Establishment of common reference materials” 
în raportul COST G8 Non-destructive analysis and testing of Museum Objects

Materiale folosite  – mătase – metraj, lână – fire, bumbac – fire și metraj

Roz, roșu, violet Galben, Portocaliu, Verde -

Maro 

Verzui, Violet , Albastru Crem, Maro, Griuri 

• Coșenilă - Cochineal -

Dactylopius coccus – 25%

• Roibă - Madder – Rubia

Tinctorium 50%

• Afine - bilberry, wimberry,

whortleberry – Vaccinium

myrtillus berries (nu este un

colorant adevărat) 100%

• Oțetar fruct - Sumac fruit -

Rhus typhina 300%

• Turmeric - Curcuma longa

• Crăiță - Targetes Marigolds –

Targetes erecta and patula

500%

• Ceapă galbenă - Yellow Onion

– Allium cepa – 100%

• Ceapă roșie - Red Onion Allium

cepa – 100%

• Crușin - Alder buckthorn, Glossy

buckthorn, Breaking buckthorn –

Rhamnus frangula – 100%

• Sfeclă – Beta vulgaris (nu este

un colorant adevărat) 100%

• Indigo - Indigofera tinctoria

• Varză roșie – Brassica

oleracea – 200%

• Lemn Câinesc- Common

Privet – Ligustrum vulgare -

500%

• Urzică Nettle - Urtica dioica -

100%

• Castan - Horse chestnut –

Aesculus hippocastanum 100%

• Nuc - Walnut – Juglans regia

100%

• Oțetar frunze - Sumac leaves –

Rhus typhina 100%

• Avocado - Persea americana

pink reddish light brown 100%
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note: the color that you see are a bite lighter then the real one
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Rețete - număr de identificare R

R 1 - fără mordant R 2 R 3

pre mordansare

R 4

pre mordansare

R 5

Post mordansare

R 6

Post mordansare

R7

Post mordansare

Proteine/vegetale Vegetables Protein Vegetables Protein/vegetables
Protein/vegetable

s

Protein/vegetable

s
Fără mordant Sumac Alaun

KAl(SO2)2x12H2O) 20%

+ Cremă de tartar 10% +

soda (Na2CO3) 2%

Alaun KAl(SO2)2x12H2O)

20% + soda (Na2CO3)

6%

Fier FeSO4x7H2O 3% + cremă de

tartar 6%

Cupru 5%

CuSO4x5H2O

Staniu SNCl2 3% + 3%

cremă de tartar 3%

Rețete combinate – pre mordansare + post mordansare; post mordansare + modificator de culoare acid/alcalin;

R 3:5, R3:5, R3:6
Pre – mordansare + modificator

de culoare

R 4:5, R4:5, R4:6
Pre – mordansare + modificator

de culoare

R 5:10, R5:11
Post – mordansare + modificator

de culoare

R 6:10, R6:11
Post – mordansare + modificator

de culoare

R 7:10, R7:11
Post – mordansare + modificator

de culoare

Proteine Vegetale Proteine/vegetale Proteine/vegetale Proteine/vegetale

Alaun 20% + cremă tartar 10% + soda

2%

Vopsea

3% FeSO4x7H2O + 6% cremă de

tartar

Alaun 20% + soda 6%

Vopsea

Fier 3% + crema de tartar 6%

R 5:10

FeSO4x7H2O 3% + crema de tartar

6%

+ acid Citric

R 6:10

Cupru 5% + Acid Citric

R 7:10

Tin 3%+ cremă de tartar 3% + Acid

Citric

Alaun 20% + crema de tartar 10% +

soda 2%

Vopsea

Cupru 5%

Alum 20%+ soda ash 6%

Vopsea

Cupru 5%

R5:11

FeSO4x7H2O 3% + 6% cream of tartar

+ modificator de culoare Cenușă

Copper 5%+ modificator de culoare

Cenușă

Tin 3% + cremă of tartar 3% +

modificator de culoare Cenușă

Alaun 20% + crema de of tartar 10% +

soda ash 2%

Vopsea

Staniu 3% + crema de tartar 3%

Vopsea

Staniu 3% + crema de tartar 3%

Rețete fără mordant cu modificator de culoare

R8 R9 R10 R11 R 12 ocazional

Proteine/vegetale Proteine/vegetale Proteine/vegetale Proteine/vegetale Proteine/vegetale
Oțet (acid) Sare (alcalin) Citric (acid) Cenușă (alcalin) Moare de varză (acid)
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Afine – 100%
Bilberry, wimberry, whortleberry – Vaccinium myrtillus berries 
(nu e un colorant adevărat) – fructe proaspete

https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

 Pregătit 

 Zdrobite

 Menținute 2 ore în apă fierbinte, 

 Baia de vopsire – gătit la temperatură 

constantă sub punctul de fierbere 2 ore

Fără culoare, Fără mordant,  Alaun

Fără culoare,           Fără Mordant, Alaun Fier                               Cupru Staniu                                         Oțet                    Sare                     Acid    Citric     Cenușă 
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Avocado – 100%, 
Persea americana – coji – prima baie

https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

 Pregătit 

 Fiert - 2 ore , 

 Baia de vopsire – gătit la temperatură (ridicată) 

constantă 2 ore

Fără culoare, Fără mordant,  Alaun

Fără culoare,  Fără Mordant,  Alaun Fier Fier +      Fier Cupru Cupru Cupru Staniu Staniu Staniu
citric        Cenușă citric          Cenușă citric          Cenușă

Oțet Sare Acid Citric   Cenușă        Moare de varză 71



Castane – 100%
Horse chestnut – Aesculus hippocastanum – frunze și coaja fructului – prima baie

https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

 Pregătit 

 Zdrobite – mărunțite

 Menținute 2 ore în apă fiartă, 

 Baia de vopsire – gătit la temperatură 

constantă, fierbere 2 ore
Fără culoare, Fără mordant,  Alaun

Fără culoare,  Fără Mordant,  Alaun Fier Fier +      Fier Cupru Cupru Cupru Staniu Staniu Staniu
citric        Cenușă citric             Cenușă citric Cenușă

Oțet Sare Acid Citric   Cenușă 72



Ceapă galbenă – 100%
Allium cepa – coji uscate – prima baie 

https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

Fără culoare, Fără mordant,  Alaun

Fără culoare, Fără Mordant,   Alaun Fier Fier +            Fier Cupru Cupru Cupru Staniu Staniu Staniu
citric             Cenușă citric             Cenușă citric          Cenușă

Oțet Sare Acid Citric    Cenușă Moare de varză

 Pregătit 

 Mărunțit

 Menținute 2 ore în apă fierbinte, 

 Baia de vopsire – gătit la temperatură 

constantă sub punctul de fierbere 2 ore
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Ceapă Roșie – 100%
Red Onion – Allium cepa – coji uscate – prima baie

https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

 Pregătit 

 Mărunțite 

 Menținute 2 ore în apă fierbinte, 

 Gătite timp de 2 ore

 Baia de vopsire – gătit la temperatură 

constantă sub punctul de fierbere 2 ore
Fără culoare, Fără mordant,  Alaun

Fără culoare,  Fără Mordant,  Alaun Fier Fier +      Fier Cupru Cupru Cupru Staniu Staniu Staniu
citric        Cenușă citric             Cenușă citric          Cenușă

Oțet Sare Acid Citric  Cenușă       Moare de varză 74



Cicoare – 100%
Cornflower or bachelor's button Centaurea cyanus, flori uscate –
prima baie
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Natural dyes 

 Pregătit 

 Înmuiate în apă

 Menținute 2 ore în apă fierbinte, 

 Baia de vopsire – gătit la temperatură constantă 

sub punctul de fierbere 2 ore
Fără culoare, Fără mordant,  Alaun

Fără culoare,  Fără Mordant,  Alaun Fier Fier +      Fier Cupru Cupru Cupru Staniu Staniu Staniu
citric        Cenușă citric             Cenușă citric          Cenușă

Oțet Sare Acid Citric  Cenușă    Moare de varză
75



Coșenila – 25%
Cochineal - Dactylopius coccus – insectă uscată  - prima baie

https://crosswarp.hua.gr                                                              
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 Pregătit 

 Pisat 

 Menținute 2 ore în apă fierbinte, 

 Baia de vopsire – gătit la temperatură 

constantă (fierbinte) – 2 ore

Fără culoare, Fără mordant, Sumac , Alaun

Fără culoare,  Fără Mordant, Sumac     Alaun Fier                               Cupru Staniu                 Oțet                    Sare                     Acid    Citric     Cenușă 
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Crăițe – 500%
Targetes Marigolds – Targetes erecta and patula – flori proaspete

https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

 Gătite timp de 2 ore în apă fierbinte, 

 Baia de vopsire – gătit la temperatură 

constantă sub punctul de fierbere 2 ore

Fără culoare, Fără mordant,  Alaun

Fără culoare,  Fără Mordant,  Alaun Fier Fier +      Fier Cupru Cupru Cupru Staniu Staniu Staniu
citric        Cenușă citric             Cenușă citric          Cenușă

Oțet Sare Acid Citric   Cenușă
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Crengi de măr - 100%, 
Apple branches - Malus domestica – Prima baie
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Natural dyes 

 Pregătit 

 Crenguțele rupte în bucățele mici

 Înmuiat - 3 zile în apă caldă

 Fiert - 2 ore , 

 Baia de vopsire – gătit la temperatură constantă 2 oreFără culoare, Fără mordant,  Alaun

Fără culoare,  Fără Mordant,  Alaun Fier Fier +      Fier Cupru Cupru Cupru Staniu Staniu Staniu
citric        Cenușă citric          Cenușă citric          Cenușă

Oțet Sare Acid Citric   Cenușă        Moare de varză 78



Crușin - 100%, 
Alder buckthorn, Glossy buckthorn, Breaking buckthorn – Rhamnus frangula – scoarță – prima baie
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 Pregătit 

 Mărunțită, 

 Înmuiată - jumătate de zi în apă caldă, 

 fiert 2 ore

 Baia de vopsire - gătit 2 ore constant în apă 

fierbinteFără culoare, Fără mordant,  Alaun

Fără culoare,  Fără Mordant,  Alaun Fier Fier +      Fier Cupru Cupru Cupru Staniu Staniu Staniu
citric        Cenușă citric          Cenușă citric Cenușă

Oțet Sare Acid Citric   Cenușă    79
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Lemn Câinesc – 500% 
Common Privet – Ligustrum vulgare – prima baie

 Pregătit 

 Zdrobite

 Menținute 2 ore în apă fierbinte,

 Filtrat / stors

 Baia de vopsire – gătit la temperatură constantă 

(fierbinte) 2 ore
Fără culoare, Fără mordant,  Alaun

Fără culoare,  Fără Mordant,  Alaun Fier Fier +      Fier Cupru Cupru Cupru Staniu Staniu Staniu
citric        Cenușă citric             Cenușă citric          Cenușă

Oțet Sare Acid Citric  Cenușă    Moare de varză 80
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Nuc – 100%
Walnut – Juglans regia – frunze și coafa fructului – prima baie
Nu este nevoie de mordant (conținut de tanin) – mordanții și modificatorii de culoare au fost folosiți 
pentru lărgirea gamei coloristice

 Pregătit 

 Mărunțite

 Menținute 2 ore în apă fierbinte, 

 Baia de vopsire – gătit la temperatură constantă 

sub punctul de fierbere 2 oreFără culoare, Fără mordant,  Alaun

Fără culoare, Fără Mordant,   Alaun Fier Fier +      Fier Cupru Cupru Cupru Staniu Staniu Staniu
citric        Cenușă citric             Cenușă citric          Cenușă

Oțet Sare Acid Citric    Cenușă 
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Roibă – 50% 
Madder – Rubia Tinctorium – rădăcini – prima baie

 Pregătit 

 Mărunțit 

 Menținute 2 ore în apă fierbinte, 

 Baia de vopsire – gătit la temperatură 

constantă sub punctul de fierbere 2 ore –

lăsată peste noapte cu materialul în ea

Fără culoare, Fără mordant, Sumac, Alaun

Fără culoare,  Fără Mordant,             Sumac                   Alaun Fier Cupru Staniu Oțet                                Sare
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Sfeclă roșie – 100% 
Beetroot – Beta vulgaris  (nu e un colorant adevărat) – prima baie

 Pregătit 

 Tăiată proaspătă în bucățele mici

 Menținută în apă caldă ridicată– 1 oră

 Fiert - 2 ore , 

 Baia de vopsire – gătit la temperatură 

constantă sub punctul de fierbere 2 ore
Fără culoare, Fără mordant,  Alaun

Fără culoare,  Fără Mordant,  Alaun Fier Fier +      Fier Cupru Cupru Cupru Staniu Staniu Staniu
citric        Cenușă citric          Cenușă citric   Cenușă

Oțet Sare Acid Citric   Cenușă        Moare de varză 83



Sumac – fruct – 300% 
Sumac fruit - Rhus typhina – prima baie

https://crosswarp.hua.gr                                                              
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 Pregătit 

 Menținute 3 ore în apă fierbinte, 

 Baia de vopsire – gătit la temperatură 

constantă sub punctul de fierbere 2 ore

Fără culoare, Fără mordant,  Alaun

Fără culoare, Fără Mordant,   Alaun Fier Fier +      Fier Cupru Cupru Cupru Staniu Staniu Staniu
citric        Cenușă citric             Cenușă citric          Cenușă

Oțet Sare Acid Citric    Cenușă 
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Urzică – 100%
Nettle - Urtica dioica – Frunze uscate – prima baie
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 Pregătit 

 Menținute 2 ore în apă fierbinte, 

 Baia de vopsire – gătit la temperatură 

constantă sub punctul de fierbere 2 ore

Fără culoare, Fără mordant,  Alaun

Fără culoare,  Fără Mordant,  Alaun Fier Fier +      Fier Cupru Cupru Cupru Staniu Staniu Staniu
citric        Cenușă citric          Cenușă citric          Cenușă

Oțet Sare Acid Citric   Cenușă        Moare de varză
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Varză roșie – 200%
Red cabbage – Brassica oleracea L– nu este un colorant adevărat – proaspătă – prima baie
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 Pregătit 

 Tocată

 Menținute 2 ore în apă fierbinte, 

 Baia de vopsire – gătit la temperatură 

constantă sub punctul de fierbere 2 oreFără culoare, Fără mordant,  Alaun

Fără culoare, Fără Mordant,   Alaun Fier Fier +      Fier Cupru Cupru Cupru Staniu Staniu Staniu
citric        Cenușă citric             Cenușă citric Cenușă

Oțet Sare Acid Citric    Cenușă Moare de varză    86



Vopsire Directă

Turmeric – 100%
Curcuma longa – rădăcină - pulbere – prima baie

https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

Fără culoare Fără mordant 

 Pregătit 

 Menținute 2 ore în 

apă fierbinte, 

 Baia de vopsire – gătit 

la temperatură 

constantă sub punctul 

de fierbere 2 ore
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Indigo - Indigofera tinctoria
vopsire de cadă - 6g indigo/l
cadă chimică - Ditionit

https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

No color Indigo
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Bine de știut 

• Încercați să căutați informații avizate și utile despre plantele pe 
care doriți să le folosiți în vopsire

• Nu toate plantele oferă culoare stabilă în timp
• Fructe ca afinele, sau altele similare sunt bune pentru a exersa dar nu 

sunt cu adevărat plante tinctoriale 
• Varza și sfecla fac parte din aceeași categorie

• Testați rezultatele vopsirii – vopsiți mici eșantioane pe care să le 
expuneți la lumină. Monitorizați timp de două trei săptămâni. 

• Observați rezultatul comparând cu probe neexpuse la lumină.

• Pentru informații avizate vă sugerez să studiați:
• O adevărată biblie dedicată coloranților scrisă de reputata cercetătoare

Dominique Cardon – “Natural dyes sources, tradition, technology, 
science.”

• Boutrup Joy, Ellis Catharine – “Art and Science of Natural Dyes” 
https://www.ellistextiles.com/resources/

• Jenny Dean book “Wild Colour” and site https://www.jennydean.co.uk/
• precum și restul cărților și site-urilor trecute în bibliografie.
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Online Specialized dye 

suppliers Few suggestions

• https://www.griffindyeworks.com/product-

category/dyeing/

• http://www.wildcolours.co.uk/html/natural_dy

es.html

• https://botanicalcolors.com/product-

category/natural-dyes/

• https://maiwa.com/collections/natural-dyes

• https://www.georgeweil.com/materials/dyes/

natural-dyes-2/

• https://www.kremer-

pigmente.com/en/shop/dyes-vegetable-

color-paints/natural-organic-dyes-vegetable-

color-paints/

• https://www.suzannedekel.com/natural-dyes

• Many more
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Mulțumesc!!

În loc de final:

Răbdare, practicați, experimentați, bucurați-vă și învățați ceva de fiecare dată.
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