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Wytyczne przygotowania koloru białego 
do druku na materiałach transparentnych

Opis proceduryOpis proceduryOpis proceduryOpis procedury
Druk selektywny biały jest przydatny w drukowaniu białego koloru w dowolnym obszarze. Jest to ważne dla Klientów, którzy chcą wydrukować 
na szkle, akrylu lub innym materiale bezbarwnym z zachowaniem kolorystyki jak na białym podłożu! Dotyczy również druku na materiałach 
kolorowych lub czarnych.

Przetestujmy to na poniższym przykładzie: 

Obszary "Białe” będą miały biały poddruk, podczas gdy pozostała 
część obrazu będzie zadrukowana w kolorze i stanie się transparentna.

Proces przygotowania:
KROK 1

Otwórz Photoshop, następnie otwórz obraz, który chcesz przygotować.

KROK 2

Użyj dowolnego sposobu aby zaznaczyć obszar, w którym chcesz 
wydrukować kolor biały. Może to być narzędzie do rysowania ścieżki 
lub selekcji (Path lub Selective np. "Lasso”). 

Proces przygotowania c.d.
KROK 3

Utwórz nowy kanał "channel” poprzez kliknięcie "utwórz nowy” lub "new 
channel”. Dzięki temu pokryjesz cały obraz warstwą Alpha jak poniżej. 

Obszar”biały”

Narzędzia zaznaczania Linia przerywana określa
obszar zaznaczenia

Obszar "biały”

Zaznaczony obszar 
będzie uwidoczniony 
na kanale Alpha

Nowy Kanał Alfa Ikonka tworzenia 
kanału alfa
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Wytyczne przygotowania koloru białego 
do druku na materiałach transparentnych

Proces przygotowania:
KROK 4

Podwójnie kliknij na utworzony wcześniej kanał Alpha. Otworzy się okienko 
opcji. Zmień nazwę kanału na "Flora_White”. 
Po wykonaniu zmiany naciśnij OK. 
Uwaga: Nazwa kanału musi mieć dokładną postać Flora_White 
(F i W są pisane dużymi literami).

Proces przygotowania:
KROK 6

Zaznacz "oczka” jak pokazano z prawej strony. Uwidocznią się wszystkie 
kanały wraz z kolorem. 

KROK 7

Zapisz obraz w formacie EPS.
Uwaga: Format Photoshop DCS 2.0 (*.eps).

KROK 5

Odwróć zaznaczenie używając skrótu Ctrl+Shift+I, następnie usuń 
resztę obszaru używając klawisza "Delete”. Może się pojawić okienko 
wypełnienia i tam trzeba wybrać kolor biały w polu "Zawartość”.

Notatka
Biały kolor jest w tym przypadku, szczególny i wymaga wyjątkowej 
przygotowalni tak aby maszyna mogła go rozpoznać. W tym momencie 
czarne obszary mając unikalną nazwę warstwy, będą wydrukowane 
w kolorze białym

Nazwa
Flora_White

Zaznacz 
kolor dodatkowy

Kolor podglądu

Pokrycie 100%

Zaznaczenie "oczek”Czerwone obszary - w miejscu zaznaczonych 
przez nas wcześniej białych polach 
- wydrukują się na biało.

Biały kolor 
zawartości

Zaznacz kolory dodatkowe

Photoshop DCS 2.0
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Proces przygotowania:
KROK 8

Po kliknięciu "Zapisz”, pojawi się okno [DCS 2.0 Format]. Wybierz odpowiednie ustawienia jak poniżej.

KROK 9

Koniec! Możesz przesłać utworzony plik poprzez np. WeTransfer.

TIFF (8 bitów/piksel) /
TIFF (8 bits/pixel)

Binarne / Binary

Pojedynczy plik DCS 
bez kanału kompozytowego /
Single File DCS, No composite


