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Selvklæbende Guide

Denne guide giver dig værdifulde råd om trykning og 
efterbehandling af dine selvklæbende etiketter og for-
klaringer vedrørende de selvklæbende materialer, som vi 
tilbyder dig. Den indeholder praktiske oplysninger om de 
tilgængelige produkter samt instruktioner om en række 
trykmetoder. Guiden hjælper dig gennem trykningen fra 
start til slut, lige fra udvælgelsen af den bedste limtype til 
opgaven samt en oversigt over velegnede trykteknologi-
er til produkterne. Du får tips til trykning, konvertering, 
efterbehandling og måden hvorpå du kan påføre etiket-
ten. Relevante oplysninger er opdelt i afsnit, så du nemt 
og hurtigt kan finde løsningen på enhver udfordring.

Slut med etiketter der ikke bliver  
siddende og slut med fejltryk. Med  
denne guide kan du helt slippe for  
disse problemer!

Hold øje med dette symbol.  
Du finder praktiske råd om vores  
produkter og om, hvordan  
du bruger dem.



Fødevarer  | legetøj

Glas

Metal (ubehandlet)

Maling  | lak

Papir  | karton

Plastik

Træ (ubehandlet)

Tekstiler  | tøj

Teknisk information

Trykvejledning

Hvilken overflade 
skal din etiket  
sidde på?
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Fødevarer  | legetøj
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Fødevarer  | legetøj
Selvklæbende Guide

Alle produkter overholder den 
europæiske standard med angivelse 
af sikkerhedskrav til legetøj, og alle 
papirprodukter (undtagen*) overholder 
ISEGA levnedsmiddelcertificering for 
klæbemidler.

Advarsel:

Brug Supertack på ru og ujævne 
overflader!
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HVIDT PAPIR

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •*

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •*

GlobalTAC Midgloss Laser •*

GlobalTAC Gloss Laser •*

KULØRT PAPIR

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALPAPIR

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

SYNTETISKE MATERIALER

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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HVIDT PAPIR

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPIR

Fasson® Gum Twin •

Limtype
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SYNTETISKE MATERIALER

Fasson® Offset Vinyl • •

Fasson® Tyvek •

Fasson® PP Gloss DI-OF • •

GlobalTAC PET matt white • • •

GlobalTAC PET gloss white •

GlobalTAC PE matt white •

FocusTac® Laser PET gloss transparent •

FocusTac® Laser PP matt •

FocusTac® HPI PP gloss white •

FocusTac® HPI gloss PET transparent •

FocusTac® HPI PE matt •
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SYNTETISKE MATERIALER

GlobalTAC PET matt white •

Udendørs / vådt Indendørs / tørt

Glat / jævn Kurvet / ru

Indendørs / tørt

Udendørs / vådt



Glas
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Glas

Glas med glatte overflader er perfekt 
til brug med ALLE selvklæbende ma-
terialer. Forsigtighed anbefales ved 
dybfrysning på vinduer på grund af 
gummilim.

Advarsel: 

•  Baneretning er vigtig ved brug 
på cylinderformede objekter 
(flasker)!

•  Brug Supertack på ru og ujævne 
overflader!
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Limtype
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HVIDT PAPIR

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPIR

Fasson® Gum Twin •

Limtype
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SYNTETISKE MATERIALER

GlobalTAC PET matt white •

Udendørs / vådt Indendørs / tørt

Glat / jævn Kurvet / ru

Indendørs / tørt

Udendørs / vådt

Limtype
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SYNTETISKE MATERIALER

Fasson® Offset Vinyl • •

Fasson® Tyvek •

Fasson® PP Gloss DI-OF • •

GlobalTAC PET matt white • • •

GlobalTAC PET matt transparent •

GlobalTAC PET gloss white •

GlobalTAC PE matt white •

FocusTac® Laser PET gloss transparent •

FocusTac® Laser PP matt •

FocusTac® HPI PP gloss white •

FocusTac® HPI gloss PET transparent •

FocusTac® HPI PE matt •

Limtype
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HVIDT PAPIR

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •

GlobalTAC Midgloss Laser •

GlobalTAC Gloss Laser •

KULØRT PAPIR

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALPAPIR

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

SYNTETISKE MATERIALER

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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Metal (ubehandlet)

Metal med glat og ren overflade er 
perfekt sammen med ALLE limtyper.

Advarsel:

Brug Supertack på ru og ujævne 
overflader!

Advarsel: 

Overflader af metal kan have en 
fedtet/olieret overflade pga.  
beskyttelse mod korrision (rust)!
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Limtype
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HVIDT PAPIR

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPIR

Fasson® Gum Twin •

Limtype
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SYNTETISKE MATERIALER

GlobalTAC PET matt white •

Udendørs / vådt Indendørs / tørt

Glat / jævn Kurvet / ru

Indendørs / tørt

Udendørs / vådt

Limtype
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SYNTETISKE MATERIALER

Fasson® Offset Vinyl • •

Fasson® Tyvek •

Fasson® PP Gloss DI-OF • •

GlobalTAC PET matt white • • •

GlobalTAC PET matt transparent •

GlobalTAC PET gloss white •

GlobalTAC PE matt white •

FocusTac® Laser PET gloss transparent •

FocusTac® Laser PP matt •

FocusTac® HPI PP gloss white •

FocusTac® HPI gloss PET transparent •

FocusTac® HPI PE matt •

Limtype
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HVIDT PAPIR

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •

GlobalTAC Midgloss Laser •

GlobalTAC Gloss Laser •

KULØRT PAPIR

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALPAPIR

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

SYNTETISKE MATERIALER

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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Maling  | lak

En generel god vedhæftning kan 
opnås, hvis malingen er tør og  
opløsningsmidler fordampet.

Advarsel:

Brug Supertack på ru og ujævne 
overflader!

Advarsel: 

Maling indeholdende nitro-cellulose 
gør aftagelige limtyper permanent - 
hurtigt!
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Limtype
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HVIDT PAPIR

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPIR

Fasson® Gum Twin •

Limtype
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SYNTETISKE MATERIALER

GlobalTAC PET matt white •

Udendørs / vådt Indendørs / tørt

Glat / jævn Kurvet / ru

Indendørs / tørt

Udendørs / vådt

Limtype
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HVIDT PAPIR

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •

GlobalTAC Midgloss Laser •

GlobalTAC Gloss Laser •

KULØRT PAPIR

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALPAPIR

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

SYNTETISKE MATERIALER

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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SYNTETISKE MATERIALER

Fasson® Offset Vinyl • •

Fasson® Tyvek •

Fasson® PP Gloss DI-OF • •

GlobalTAC PET matt white • • •

GlobalTAC PET matt transparent •

GlobalTAC PET gloss white •

GlobalTAC PE matt white •

FocusTac® Laser PET gloss transparent •

FocusTac® Laser PP matt •

FocusTac® HPI PP gloss white •

FocusTac® HPI gloss PET transparent •

FocusTac® HPI PE matt •



Papir  | karton
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Papir  | karton

Brug permanent lim på karton med 
glatte overflader. Karton med riller, 
prægede eller ru overflader kræver 
supertack lim.

Advarsel:

Brug Supertack på ru og ujævne 
overflader!

Advarsel: 

Det kan være kritisk med brug af 
aftageligt lim på papir og karton, 
da selv aftagelig lim kan være svært 
at få af på disse emner.

Selvklæbende Guide

Glat / jævn

Indendørs / tørt

Limtype
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HVIDT PAPIR

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPIR

Fasson® Gum Twin •

Indendørs / tørt

Kurvet / ru

Limtype
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HVIDT PAPIR

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •

GlobalTAC Midgloss Laser •

GlobalTAC Gloss Laser •

KULØRT PAPIR

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALPAPIR

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

SYNTETISKE MATERIALER

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •



Plastik
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Plastik

Der kan generelt opnås god  
vedhæftning med alle limtyper.

Advarsel: 

•  Visse typer PVC og polystyren 
kan forstærke vedhæftningen. 
Aftagelig lim kan blive perma-
nent! 

•  Brug af Fasson® Offset Vinyl på 
polykarbonat kan medføre  
bobler og folder i overfladen,  
og kan give et dårligt resultat! 

•  Brug Supertack på ru og ujævne 
overflader!
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Limtype
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HVIDT PAPIR

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPIR

Fasson® Gum Twin •

Limtype
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SYNTETISKE MATERIALER

GlobalTAC PET matt white •

Udendørs / vådt Indendørs / tørt

Glat / jævn Kurvet / ru

Indendørs / tørt

Udendørs / vådt

Limtype
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SYNTETISKE MATERIALER

Fasson® Offset Vinyl • •

Fasson® Tyvek •

Fasson® PP Gloss DI-OF • •

GlobalTAC PET matt white • • •

GlobalTAC PET matt transparent •

GlobalTAC PET gloss white •

GlobalTAC PE matt white •

FocusTac® Laser PET gloss transparent •

FocusTac® Laser PP matt •

FocusTac® HPI PP gloss white •

FocusTac® HPI gloss PET transparent •

FocusTac® HPI PE matt •

Limtype
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HVIDT PAPIR

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •

GlobalTAC Midgloss Laser •

GlobalTAC Gloss Laser •

KULØRT PAPIR

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALPAPIR

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

SYNTETISKE MATERIALER

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •



Træ (ubehandlet)
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Træ (ubehandlet)

Limtype
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SYNTETISKE MATERIALER

GlobalTAC PET matt white •
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HVIDT PAPIR

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPIR

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® Gum Twin •

Ubehandlet/umalet træ har ikke en 
ideel overflade til påføring, fordi 
fiberstrukturen og fugt forhindrer 
vedhæftning. Derfor anbefales  
supertack-lim.

Advarsel: 

Undgå Fasson® High Gloss Board på 
kurvede, ru og ujævne overflader!
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Limtype
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HVIDT PAPIR

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPIR

Fasson® Gum Twin •

Limtype
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SYNTETISKE MATERIALER

GlobalTAC PET matt white •

Udendørs / vådt Indendørs / tørt

Glat / jævn Kurvet / ru

Indendørs / tørt

Udendørs / vådt
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Tekstiler  | tøj

Limtype
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SYNTETISKE MATERIALER

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Indendørs / tørt

Svære overflader pga. fiberstrukturen 
forhindrer vedhæftning, så som lim 
på tekstiler. En formbar udformning 
er påkrævet  = Fasson® Acetate Satin 
Cloth

Advarsel: 

Nogle klæbestoffer kan forårsage 
pletter på følsomme stoffer så som 
læder, ruskind eller silke.
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Teknisk information

Alle produkterne i denne vejledning er ”trykføl-
somme”, hvilket vil sige, at de skal presses hårdt 
mod en overflade for at sidde fast. 
 
Både overfladen og limtypen har indflydelse på 
vedhæftningens styrke og holdbarhed. Porøse 
overflader og visse typer plast kan f.eks. forstærke 
vedhæftningen. Det kan gøre aftagelige produkter 
permanente. Det tager tid for limen at hæfte til en 
given overflade. Den første fastklæbning sker efter 

De hyppigst anvendte limtyper til produkterne:

Test før brug.

30 sekunder. Limen når sin maksimale vedhæftning 
efter 24 timer. Etiketter kan påføres på en lang række 
overflader/materialer, forudsat at de er rene, tørre og 
fri for fedt, snavs, silikone og andre forurenende st-
offer. Det tilrådes altid at lave en test på den faktiske 
overflade under realistiske forhold. Kontakt Papyrus 
hvis du ønsker at modtage prøver.

Vi tilråder at følge nedenstående retningslinjer for at 
sikre optimal påføring:

Påføring af selvklæbende etiketter  
på en overflade Limtyper

• Når etiketten skal påføres, skal bagpapiret tages af etiketten. Ved at fjerne bagpapiret 
(i stedet for etiketten) forhindrer man, at etiketten krøller ved kanterne. 

• Tør påføring giver de bedste resultater og bør vælges, når det er muligt. Det er en 
nødvendig procedure, hvis etiketten skal påføres en vanskelig overflade. En nyligt 
påført etiket må ikke udsættes for fugt i mindst 12 timer efter påføringen. Den må ikke 
vaskes og skal beskyttes mod regn.

• For at undgå folder og luftbobler under påføringen, skal man altid begynde med for-
sigtigt at presse et af hjørnerne fast, og derefter arbejde sig hen imod etikettens anden 
side.

• Hold etiketten på plads med et fast greb, og fastgør den med overlappende strøg med 
en gummiskraber eller en rulle. Mindre bobler kan punkteres med en nål og presses 
flade.

• Hvis etiketten skal fjernes, er det bedst at varme den op, forsigtigt løfte en kant og 
derefter trække etiketten af. 

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte 
din Papyrus-konsulent, som kan guide dig gennem 
proceduren.

Permanent:

• permanent universallim

• effektiv fastklæbning fra første øjeblik

• god varig vedhæftning på de fleste almin-
delige overflader

• hvis etiketten fjernes, vil den eller overfladen 
blive beskadiget, eller der vil blive efterladt 
limrester

Aftagelig:

• aftagelig universallim

• danner stærk vedhæftning, indtil etiketten 
fjernes

• tages nemt af de fleste ikke-porøse overflader

• beskadiger ikke overflader

• efterlader ikke limrester

• Når den påføres overflader, den reagerer 
med, kan etiketten miste dens aftagelighed. 
Dette omfatter overflader med nitrocellulo-
sebaseret maling, polystyren, (frisk) silke-
trykfarver og visse typer PVC

• Påført selvklæbende materiale med et afta-
geligt klæbemiddel limes permanent over 
tid (afhængigt af underlaget og miljøforhol-
dene, efter 3 uger til 6 måneder)

Supertack:

• ekstra stærk, permanent lim

• effektiv fastklæbning fra første øjeblik og 
indtil endelig vedhæftning opnås

• stærk, endelig vedhæftning

• velegnet til “vanskelige” overflader og  
udfordrende omgivelser

• fås på et begrænset udvalg af lagerførte 
frontmaterialer

Frost:

• til etiketter på kolde eller frosne overflader 
(ned til -20°C)

• kan fjernes fra de fleste ikke-porøse overfla-
der ved rumtemperatur

Selvklæbende Guide
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Selvklæbende produkter fås med forskellige typer 
bagpapir: med eller uden tryk, med eller uden slids-
ning af bagpapiret f.eks. Split, Crack-Back og Crack-
Back Plus afhængigt af materialetype.

Bagpapir med tryk - den mest almindelige form for 
bagpapir, hvor trykket identificerer produktet.

Neutralt bagpapir uden tryk - her kan brugeren be-
nytte bagpapiret til egen kommunikation.

Bagpapir uden split eller nogen form for Crack-Back 
- en almindelig måde at fremstille etiketter på er ved 
at udstanse frontmaterialet og lade bagpapiret blive 
siddende intakt.

Bagpapir med split eller en type Crack-Back - bag-
papiret er slidset i papirets baneretning. Bagpapiret 
fjernes korrekt ved at bøje bagpapiret frem mod 
frontmaterialet til slidsen åbner sig.

En af Fasson®s mest bemærkelsesværdige innovatio-
ner, Crack-Back Plus, er et unikt og patenteret system 
med diagonale slidsninger af bagpapiret, der hjælper 
med ubesværet aftagning af bagpapiret. 

• Med diagonale skærelinjer kun 32 mm fra 
hinanden får endnu mindre etiketter en 
slids. Dette gør det nemmere at arbejde 
med layoutet på arket.

• Slidsen vil sandsynligvis ikke være på linje 
med et kiss-cut på forsiden, hvilket redu-
cerer risikoen for at arkene bliver skåret i 
stykker.

• De diagonale linjer gør delvis aftagning af 
bagpapiret lettere og enklere at anvend og 
placere større etiketter og plakater.

• Et mere effektivt arklayout betyder, at der 
produceres mindre affald.

• Tykkere bagside og optimal fladhed sikrer 
maksimal hastighed gennem trykmaskinen.

Frontmaterialer af folie anvendes i tilfælde, hvor 
papir ikke er velegnet i betragtning af de forhold, 
etiketten skal påføres i og om etiketten skal fjernes 
eller blive siddende.

• I våde forhold (udendørs) kan papir blive 
beskadiget, og udvidelse eller krympning 
kan få etiketten til at løsne (f.eks. kørepla-
ner/udendørsreklamer)

• Folieetiketter bliver ikke revet i stykker lige 
så nemt, og de er nemmere at fjerne

• Folieetiketter er generelt mere holdbare end 
papir (f.eks. til legetøj)

• Transparente etiketter er ideelle til påtryk 
af spejlvendte billeder, som ser rigtige ud, 
hvis man ser dem ”udefra” gennem det 
transparente materiale. Hvis et billede skal 
kunne ses fra begge sider, trykkes første 
billede spejlvendt og det andet ”normalt”. 
Mellem de to lag, sikrer et lag uigennemsig-
tigt hvidt trykfarve, at billederne ikke ligger 
oven i hinanden. Når billedet monteres på 
glas, er det synligt fra begge sider.

Vi tilbyder et udvalg af produkter fremstillet af andre 
materialer end papir. Se sortimentsoversigten for 
detaljer.

Bagpapir
Fasson® 
Crack-Back Plus

Etiketter af papir eller 
folie?

Crack-Back Crack-Back Plus
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Teknisk information

De bedste trykresultater opnås ved at følge neden-
stående retningslinjer:

• Hold temperaturen og fugtigheden i tryklo-
kalet jævn og normal. Ellers kan arkene 
krølle, eller der kan opstå andre problemer 
med negativ konsekvenser for trykningen.

• Ved trykning af selvklæbende papir, skal 
trykpressen indstilles på samme måde som 
ved tryk af standardpapir med samme 
tykkelse.

• Ved tryk på selvklæbende folie, skal der 
anvendes oxidationstørrende trykfarver. I 
forbindelse med castcoated papir og karton 
tørrer trykfarven ved en kombination af 
indtrængning i materialet og en oxideren-
de reaktion med atmosfærisk ilt. Spørg din 
leverandør af trykfarver til råds om egnede 
trykfarver og nødvendige tilsætningsstoffer.

• Ved tryk på vinyler skal det sikres, at tryk-
farverne er tilstrækkeligt modstandsdygtige 
mod blødgørere.

Guillotineskæring

Optimal skæring opnås ved at følge nedenstående 
retningslinjer:

• Brug et meget skarpt skæreblad. Special-
blade med gittermønster på bagsiden, er 
glimrende til at undgå ophobning af lim.

• Slib bladet til en spids vinkel (f.eks. 21°).

• Smør bladet, især bagsiden, med silikone-
olie eller grovkornet sæbe inden skæring. 
Gentag indsmøringen under hele skærepro-
cessen.

• Pressebalkens tryk skal være så lavt som 
muligt. Tommelfingerregel:  
1 kp pr. mm skæretykkelse (f.eks. 500 mm 
= 500 kp).

• Skær kun små mængder ad gangen (f.eks. 
200 ark).

• Hvis der samler sig lim på bladet, tørres det 
nemt af med opløsningsmiddel eller sprit.

• Hvis arkene har en tendens til at klistre 
sammen efter skæring, hjælper det at lufte 
stakken, og gnide de skårne kanter med en 
klud med talkum.

Stansning

Optimal stansning opnås ved at følge nedenstående 
retningslinjer:

• Til stansning af papir benyttes normalt et 
værktøj med en enkelt skrå kant i en lige 
vinkel. Til foliemateriale skal der bruges 
et præcisionsværktøj med dobbelte skrå 
kanter, fordi presset varierer for forskellige 
materialer.

• Undlad at skære gennem silikonelaget på 
bagpapiret under stansningen. Der er stor 
risiko for direkte kontakt mellem bagpapi-
rets papirfibre og limen. Det kan medføre 
problemer med at fjerne bagpapiret under 
påføring.

• Typen af materiale, der skal stanses, afgør 
hvilken type stanseform, der skal anvendes. 
Til stansning af papir, benyttes normalt et 
værktøj med en enkelt skrå kant i en vinkel 
på ca. 80°. Til stansning af en relativt mod-
standsdygtig polyetylenfolie, skal et værktøj 
med dobbelte skrå kanter i en mere spids 
vinkel benyttes.

Guide til trykning
Efterbehandling – guide 
til skæring

1

23

4

5

1

2

3

4

Mellemlag for hver  
5 cm

Blad i lige eller spids 
vinkel, f.eks. 21°

1. Stanseform
2. Udlægger
3.  Udlæggerens tilba-

geslag
4. Lim
5. Silikonepapir

1. Stanseform
2. Udlægger
3. Lim
4. Silikonepapir

Silikoneolie forhindrer  
opsamling af lim

Guillotineskæring

Stansning
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HVIDT PAPIR

Fasson® Vellux white Træfrit offsetpapir ubestrøget • • •

Fasson® MC White white Træfrit papir bestrøget semi-gloss • • •

Fasson® GlossArt white Træfrit papir Dobbeltbestrøget kalandreret højglans • • •

Fasson® High Gloss White white Træfrit papir cast-coated højglans • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux white Træfrit papir der giver fremragende tryk- og printresultater i offset, laser, kopi og inkjet ubestrøget • • • •

Fasson® Offset & Laser MC White white Træfrit papir der giver fremragende tryk- og printresultater i offset, laser, kopi og inkjet bestrøget semi-gloss • • • •

Fasson® GlossPrint white Træfrit papir af høj kvalitet bestrøget gloss • • •

FocusTac® uncoated white Træfrit papir af høj kvalitet ubestrøget • • •

FocusTac® coated white Træfrit papir af høj kvalitet bestrøget semi-gloss • • •

FocusTac® highgloss white Træfrit papir af høj kvalitet cast-coated højglans • • •

Fasson® MC Matt DI-OF white Træfrit papir produceret til digitaltryk bestrøget matt • •

Fasson® MC Gloss DI-OF white Træfrit papir produceret til digitaltryk bestrøget gloss • •

Fasson® High Gloss White DI-OF white Træfrit papir produceret til digitaltryk cast-coated højglans • •

GlobalTAC Lasermatt white Træfrit papir produceret til digitaltryk bestrøget matt • •

GlobalTAC Midgloss Laser white Træfrit papir produceret til digitaltryk bestrøget semi-gloss • •

GlobalTAC Gloss Laser white Træfrit papir produceret til digitaltryk bestrøget gloss • •

KULØRT PAPIR

Fasson® Pastel Offset blue, green, pink, 
yellow

Træfrit, kulørt offsetpapir ubestrøget
• • •

Fasson® Radiant chartreuse, green, 
orange, red

Kulørt papir designet til den bedste glans i dagslys bestrøget i stærke, fluorescerende farver
• • •

Fasson® Coloured Satin blue, green, pink, 
yellow

Træfrit, kulørt offsetpapir ensidigt bestrøget satin
• • •

SPECIALPAPIR

Fasson® Vellum PiggyBack white Træfrit, ubestrøget, kalandreret papir matt • • •

Fasson® White Manilla white Bleget, træfrit offsetkarton i 150 g matt • • •

Fasson® High Gloss Board white Træfrit offsetkarton i 180 g cast-coated højglans • • •

Fasson® High Gloss White Postcard white Træfrit papir med stiv, kraftig bagside cast-coated højglans • • •

Fasson® Mattcover white Træfrit, opakt papir bestrøget semi-gloss, 100% opacitet • • •

Fasson® Coverall white Træfrit, opakt papir ensidigt cast-coated højglans, 100% opacitet • • •

Fasson® Creme Verge ivory Træfrit antikstribet papir matt • • •

Fasson® Copyface white Træfrit hvidt selvkopierende underark (CF) matt • • •

Fasson® Gum Twin NA Dobbeltklæbende tape i ark, tre gange kraftpapir • • •

FocusTac® coated opaque white Træfrit, opakt papir bestrøget semi-gloss, 100% opacitet • • •

SYNTETISKE MATERIALER 

Fasson® Laminated Foils bright silver, matt 
silver, bright gold, 
matt gold

Vinyllakeret aluminiumsfolie (8 my) lamineret på træfrit papir i 60 g til trykning i offset gloss, matt
• • •



Trykvejledning
Selvklæbende Guide

Farve Beskrivelse Overflade O
ff

se
t 

ko
n

ve
n

ti
o

n
el

le
 

tr
yk

fa
rv

er

O
ff

se
t 

o
xi

d
a-

ti
o

n
st

ø
rr

en
d

e 
tr

yk
fa

rv
er

O
ff

se
t 

 
U

V
-t

ø
rr

en
d

e 
tr

yk
fa

rv
er

 

Se
ri

g
ra

fi

D
ig

it
al

tr
yk

 
ko

p
i/

la
se

r

D
ig

it
al

tr
yk

 
In

d
ig

o

SYNTETISKE MATERIALER  

Fasson® Offset Vinyl transparent, white Blød folie til offsettryk gloss, matt • • •

Fasson® Tyvek white Syntetisk papir af PE-fibre, rivstærkt, formstabilt, kemisk og biologisk ufarligt stoflignende • • •

Fasson® Acetate Satin Cloth white Acetatemateriale med glansfuld overflade der kan benyttes til uregelmæssige former, 
påfør på flade, buede, glatte eller ru overflader

stoflignende
• • •

Fasson® PP Gloss DI-OF white PP-folie til digitaltryk gloss •

GlobalTAC PET matt white white PET-folie til digitaltryk matt • •

GlobalTAC PET matt transparent transparent PET-folie til digitaltryk matt • •

GlobalTAC PET gloss white white PET-folie til digitaltryk gloss • •

GlobalTAC PE matt white white PE-folie til digitaltryk matt • •

FocusTac® Laser PET gloss transparent transparent PET-folie til digitaltryk gloss • •

FocusTac® Laser PP matt white PP-folie til digitaltryk matt •

FocusTac® HPI PP gloss white white PP-folie til digitaltryk gloss •

FocusTac® HPI gloss PET transparent transparent PET-folie til digitaltryk gloss •

FocusTac® HPI PE matt white PE-folie til digitaltryk matt •
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