
Full kontroll  
på papperet!
Där mänsklig aktivitet förekommer, uppstår  
förr  eller senare fel och misstag. Så också  
vid tillverkning och hantering av papper.  
Men genom att följa några enkla tumregler  
kan du som tryckare minska både konse-
kvenserna och kostnaderna.  

Undersök alltid papperet före intagningen.  
Ju tidigare du upptäcker ett eventuellt fel,  
desto mindre blir skadan.  
 
 
Gör så här:
Kontrollera papperet
Kontrollera papperet redan när du tar emot  
godset. Se till att inga transportskador  
inträffat och att innehållet stämmer med  
följesedeln. Anmäl genast avvikelsen till  
transportören och kontakta oss för eventuell  
ny leverans.

Konditionera papperet
Kontrollera lagringsplats, temperatur och 
luftfuktighet i lokalen. Tryck aldrig på ett 
för kallt papper!

Kör igenom 15-30 ark  
på båda sidor  
Ta för vana att genast trycka papperet på  
båda sidor. På det viset undviker du obehag-  
liga överraskningar efter omslagningen.

Kontrollera trycket
Om du upptäcker något fel som du inte 
kommer till rätta med:

Stoppa pressen och ring oss!
Kör inte vidare innan vi tillsammans 
diskuterat problemet. 

Om det trots allt  
skulle bli fel…
Kontakta oss snarast!

 
Tag prover 
Spara alla tänkbara ”bevis”!  
Tryckta och otryckta ark. Kasta ingenting.  
Om papperet står i vägen:  Be oss ta det i  
retur, i avvaktan på svar.

Spara godsmärkningen
Släng aldrig etiketter  och kontrollsedlar  
med artikelnummer och tillverknings- 
referenser förrän jobbet är godkänt  
och klart. 

Anteckna vårt ordernummer
Orderns nummer är första steget i spår- 
ningen av felet. Anteckna det!

Vid speciella fel 
Ytsläpp – tag tejpavdrag från gummiduken  
och klistra upp det på plastfilm. Arket där  
ytan släppt skall sparas som bevismaterial.

Gummidukskross – spara de skadade  
gummidukarna och arken närmast  före  
och efter krossen. Notera tänkbar orsak  
till de krossade gummidukarna.

Vid klara fel får du besked direkt. 

Vid oklarheter . . . 
rycker vi ut för gemensam kontroll på plats. 

Före fortsatt tryckning:
Avvakta klartecken från oss!
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