
Gids zelfklevend

Stick to support



Gids zelfklevend

Deze gids geeft waardevolle tips bij het bedrukken en 
verwerken van zelfklevende etiketten, samen met een 
uitleg over de verschillende zelfklevende producten die 
worden aangeboden door Papyrus. Het bevat praktische 
informatie over alle materialen, als ook instructies voor 
het gebruik in diverse bedrukkingsmethoden.  
Deze gids helpt bij het beslissings- en drukproces van 
start tot finish, beginnend met de beste lijmsoort, een 
overzicht van welke druktechniek geschikt is voor ieder 
product en zelfs tips voor de ideale instelling bij het druk-
ken, verwerking, afwerking en het aanbrengen van het 
etiket. Relevante informatie is verzameld in de verschil-
lende tabs, zodat de beste oplossing voor iedere uitda-
ging snel en gemakkelijk gevonden kan worden.

Geen etiketten meer die vroegtijdig 
loslaten, geen slecht drukwerk. Leer dit 
alles te voorkomen met deze gids!

Let op voor dit etiket. Je vindt er  
handige tips over onze producten en 
toepassingen door de hele gids.
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Voedsel | Speelgoed

Gids zelfklevend



Voedsel | Speelgoed

Let op: 

Gebruik Supertack op gebogen, 
ruwe en onregelmatige oppervlak-
ken!

Gids zelfklevend

Alle producten voldoen aan de 
Europese standaarden en specifieke 
veiligheidseisen voor speelgoed en 
alle papier producten (behalve*)  
volgens de Isega food certificaten 
voor zelfklevende materialen.
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WITTE PAPIERSOORTEN

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 •*

GEKLEURDE PAPIERSOORTEN

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALE PAPIERSOORTEN

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 •

KUNSTSTOFFEN

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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KUNSTSTOFFEN

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 •

Buiten / Nat Binnen / Droog

Glad / Vlak Gebogen / Ruw

Binnen / Droog

Buiten / Nat
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WITTE PAPIERSOORTEN

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALE PAPIERSOORTEN

Fasson® Gum Twin •
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Kunststoffen

GlobalTAC PET matt white •



Glas

Gids zelfklevend



Glas

Glas in een gladde vorm is een uit-
stekend substraat voor ALLE lijm- 
soorten. Voorzichtigheid geboden bij 
gebruik van Deep Freeze op ramen. 
Deze lijmsoort op rubberbasis is niet 
UV-bestendig.

Let op: 

•  De looprichting is belangrijk 
bij toepassing op cilindrische 
voorwerpen (flessen)!

•  Gebruik Supertack op gebogen, 
ruwe en onregelmatige opper-
vlakken!

Gids zelfklevend

Lijmsoorten
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WITTE PAPIERSOORTEN

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALE PAPIERSOORTEN

Fasson® Gum Twin •
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Kunststoffen

GlobalTAC PET matt white •

Buiten / Nat Binnen / Droog

Glad / Vlak Gebogen / Ruw

Binnen / Droog

Buiten / Nat
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KUNSTSTOFFEN

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 •
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WITTE PAPIERSOORTEN

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 •

GEKLEURDE PAPIERSOORTEN

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALE PAPIERSOORTEN

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 •

KUNSTSTOFFEN

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •



Blanke metalen

Gids zelfklevend



Blanke metalen

Metaal in een gladde vorm is een 
uitstekend substraat voor ALLE lijm- 
soorten.

Let op: 

Gebruik Supertack op gebogen, 
ruwe en onregelmatige oppervlak-
ken!

Let op: 

Het oppervlak van metaal kan 
‘vettig’ zijn door corrosie bescher-
ming!

Gids zelfklevend

Buiten / Nat Binnen / Droog

Glad / Vlak Gebogen / Ruw

Binnen / Droog

Buiten / Nat
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WITTE PAPIERSOORTEN

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALE PAPIERSOORTEN

Fasson® Gum Twin •
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Kunststoffen

GlobalTAC PET matt white •
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KUNSTSTOFFEN

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 •

Lijmsoorten

Pe
rm

an
en

t

Re
m

ov
ab

le

Su
p

er
ta

ck

D
ee

p
 F

re
ez

e

WITTE PAPIERSOORTEN

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 •

GEKLEURDE PAPIERSOORTEN

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALE PAPIERSOORTEN

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 •

KUNSTSTOFFEN

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •



Verf | Lak

Gids zelfklevend



Verf | Lak

Over het algemeen kan een goede 
hechting worden verkregen wanneer 
de verf droog is/ oplosmiddelen 
verdampt zijn. 

Let op: 

Gebruik Supertack op gebogen, 
ruwe en onregelmatige oppervlak-
ken!

Let op: 

Verf op basis van nitro-cellulose zorgt 
ervoor dat niet permanente lijmsoor-
ten permanent worden – snel!

Gids zelfklevend

Buiten / Nat Binnen / Droog

Glad / Vlak Gebogen / Ruw

Binnen / Droog

Buiten / Nat
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WITTE PAPIERSOORTEN

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALE PAPIERSOORTEN

Fasson® Gum Twin •
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Kunststoffen

GlobalTAC PET matt white •
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WITTE PAPIERSOORTEN

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 •

GEKLEURDE PAPIERSOORTEN

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALE PAPIERSOORTEN

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 •

KUNSTSTOFFEN

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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KUNSTSTOFFEN

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 •



Papier | Karton

Gids zelfklevend



Papier | Karton

Gebruik Permanent op gewoon, 
glad karton. Geribbeld of ruw karton 
vereist Supertack.

Let op: 

Gebruik Supertack op gebogen, 
ruwe en onregelmatige oppervlak-
ken!

Let op:  
 
Op papier / karton zijn verwijder-
bare (removable) toepassingen 
zeer kritisch, doordat de lijmkracht 
te groot kan zijn voor een ‘schone’ 
verwijdering.

Gids zelfklevend

Glad / Vlak

Binnen / Droog

Gebogen / Ruw

Binnen / Droog
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WITTE PAPIERSOORTEN

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALE PAPIERSOORTEN

Fasson® Gum Twin •
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WITTE PAPIERSOORTEN

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 •

GEKLEURDE PAPIERSOORTEN

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALE PAPIERSOORTEN

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 •

KUNSTSTOFFEN

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •



Plastic

Gids zelfklevend



Plastic

Een goede hechting kan in het 
algemeen worden verkregen met alle 
lijmsoorten.

Let op: 

•  Bepaalde soorten PVC en Poly- 
styreen kunnen de kleefkracht 
vergroten. Removable wordt 
Permanent!

•  Het gebruik van Fasson® Offset 
Vinyl op Polycarbonaat kan lei-
den tot luchtbellen en een lelijke 
uitstraling van het etiket.

•  Gebruik Supertack op gebogen, 
ruwe en onregelmatige opper-
vlakken!

Gids zelfklevend

Buiten / Nat Binnen / Droog

Glad / Vlak Gebogen / Ruw

Binnen / Droog

Buiten / Nat
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WITTE PAPIERSOORTEN

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALE PAPIERSOORTEN

Fasson® Gum Twin •
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Kunststoffen

GlobalTAC PET matt white •
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KUNSTSTOFFEN

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 •
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WITTE PAPIERSOORTEN

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 •

GEKLEURDE PAPIERSOORTEN

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALE PAPIERSOORTEN

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 •

KUNSTSTOFFEN

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •



Hout (onbehandeld)

Gids zelfklevend



Hout (onbehandeld)
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KUNSTSTOFFEN

GlobalTAC PET matt white •
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WITTE PAPIERSOORTEN

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALE PAPIERSOORTEN

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® Gum Twin •

Onbehandeld/onbeschilderd hout is 
geen ideaal substraat aangezien de 
vezelstructuur en de vochtuitwisse-
ling een goede hechting verhinde-
ren. Het advies is om Supertack te 
gebruiken.

Let op: 

Vermijd Fasson® High Gloss Board 
op gebogen en onregelmatige 
hout oppervlakken!

Gids zelfklevend

Buiten / Nat Binnen / Droog

Glad / Vlak Gebogen / Ruw

Binnen / Droog

Buiten / Nat
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WITTE PAPIERSOORTEN

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALE PAPIERSOORTEN

Fasson® Gum Twin •
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Kunststoffen

GlobalTAC PET matt white •



Textiel | Kleding

Gids zelfklevend



Textiel | Kleding

Lijmsoorten
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KUNSTSTOFFEN

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Moeilijke oppervlakken als gevolg 
van gebrek aan hechting tussen
kleefstoffen en textiel draden. Flexi-
bele constructie is vereist = Fasson® 
Acetate Satin Cloth.

Let op: 

Sommige lijmsoorten veroorzaken 
een reactie op leer, suède en zijde.

Gids zelfklevend

Binnen / Droog



Technische informatie

Alle producten in deze gids zijn “drukgevoelig”, wat 
betekent dat ze krachtig moeten worden aangedrukt 
op het oppervlak voor hechting.
 
Zowel het oppervlak als de lijmsoort bepalen de 
sterkte en de tijdsduur van de hechting. Bijvoor-
beeld, poreuze oppervlakken en bepaalde typen 
plastics kunnen de mate van kleefkracht verhogen of 
verlagen. Removable (afneembare) lijm kan perma-
nent hechtend worden.

Lijmen hebben tijd nodig om een binding te vormen 
met het oppervlak waarop het is aangebracht. Een 

De meest gangbare lijmsoorten die bij zelfklevende producten worden gebruikt:

Test voor gebruik.

innitiële binding (aanvangskleefkracht of “tack”) 
vindt plaats na 30 seconden. De lijm behaalt zijn 
maximale kleefkracht na een periode van 24 uur. 
Zelfklevende materialen kunnen worden aange-
bracht op een diversiteit van oppervlakken/substra-
ten, mits deze schoon zijn, droog en vrij van vet, 
vuil, siliconen en andere verontreinigingen. 
Testen op het originele oppervlak onder echte na-
tuurgetrouwe omstandigheden wordt altijd geadvi-
seerd. Neem voor stalen contact op met Papyrus.

Voor optimaal gebruik adviseren we de volgende 
richtlijnen te hanteren:

Aanbrengen van zelfklevende etiketten  
op een oppervlak Lijmsoorten

• Om het etiket aan te brengen, verwijder het rugpapier van het etiket. Het verwijderen 
van het rugpapier (en niet het etiket) voorkomt dat het etiket gaat krullen aan de 
zijkanten. 

• Aanbrengen in droge condities levert het beste resultaat en heeft de voorkeur. Dit is 
echter noodzakelijk wanneer het etiket aangebracht moet worden op moeilijke opper-
vlakken. Stel een net aangebracht etiket niet bloot aan vocht voor ten minste 12 uur. 
Was het niet en bescherm het tegen regen. Breng het niet aan bij temperaturen onder 
10°C (behalve deep freeze lijm).

• Om vouwen en luchtbellen tijdens het aanbrengen te voorkomen, begin altijd met het 
zachtjes aandrukken van één van de hoeken en werk zo langzaam naar de andere kant 
van het etiket.

• Houd het gepositioneerde deel stevig vast en strijk het etiket vast door gebruik te maken 
van een spatel of een roller. Kleine luchtbellen kunnen kapot geprikt worden met een 
naald en daarna platgedrukt. 

• Om het etiket te verwijderen is het wenselijk de lijm te verhitten en zachtjes het etiket 
op te tillen en los te trekken.

Bij twijfel, neem contact op met uw lokale Papyrus 
contactpersoon voor advies.

Permanent:

• permanente lijm voor algemene toepassingen

• hoge aanvangskleefkracht

• goede hechting op de meest gangbare 
ondergronden

• bij verwijdering wordt het materiaal en/
of de ondergrond beschadigd of blijven 
lijmresten achter

Removable:

• afneembare lijm voor algemene toepassin-
gen

• hecht zeer goed totdat het materiaal moet 
worden verwijderd

• gemakkelijk te verwijderen van de meeste 
niet-poreuze oppervlakken

• ondergronden worden niet beschadigd

• laat geen lijmresten achter

• aangebracht zelfklevend materiaal met een 
afneembare lijm wordt na verloop van tijd 
permanent hechtend (afhankelijk van de on-
dergrond en de omgevingsomstandigheden, 
na 3 weken tot 6 maanden)

• als het op ondergronden wordt aangebracht 
waarbij een chemische reactie ontstaat, kan 
de lijm sneller permanent hechtend worden. 
Dit kan voorkomen bij geschilderde opper-
vlakken met verf op basis van nitro-cellulose, 
bij polystyreen, bij conventionele zeefdruk- 
inkten en bij bepaalde typen PVC

Supertack:

• extra-permanente lijm

• zeer hoge aanvangskleefkracht

• zeer sterke eindhechting

• geschikt voor ”moeilijke” ondergronden en 
kritische verwerkingsomstandigheden

• standaard uit voorraad leverbaar op een 
beperkt aantal frontmaterialen

Deep Freeze:

• voor etiketten op koude of bevroren opper-
vlakken (tot -20°C)

• bij kamertemperatuur goed verwijderbaar 
van de meeste niet-poreuze ondergronden

Gids zelfklevend



Technische informatie

Zelfklevende producten zijn beschikbaar met ver-
schillende soorten rugpapieren; bedrukt en onbe-
drukt, met en zonder slitten of met Crack-Back® 
Plus.

Bedrukt rugpapier – dit is de meest voorkomende 
uitvoering, waarbij de bedrukking het product  
identificeert. Een ander voordeel is dat het frontpapier 
eenvoudig te onderscheiden is van het rugpapier en 
wordt de looprichting in één oogopslag duidelijk.

Onbedrukt rugpapier – het product wordt gele-
verd zonder bedrukking op het rugpapier, zodat de 
achterzijde gebruikt kan worden voor de gebruikers 
eigen communicatie.

Rugpapier zonder slitten – hierbij zijn er geen slitten 
aangebracht om het rugpapier te verwijderen. Een 
gangbare manier om stickers te produceren met een 
dergelijk rugpapier is door middel van het aanbren-
gen van stanslijnen op het frontmateriaal en het 
rugpapier intact te laten.

Scored Backing – het rugpapier is voorzien van slit-
ten die parallel aan de looprichting zijn aangebracht. 
Het rugpapier kan verwijderd worden door het vel 
op een slit richting het frontmateriaal te buigen tot-
dat het open breekt.

Een van de meest opmerkelijke innovaties van 
Fasson®, Crack-Back® Plus, is een uniek en gepaten-
teerd systeem van “diagonale slitten” waardoor het 
rugmateriaal moeiteloos kan worden verwijderd van 
het etiket. 

• Met diagonale slitten, die slechts 32 mm 
van elkaar verwijderd zijn, krijgen zelfs de 
kleinste stickers een breeklijn. Hierdoor is 
het gemakkelijk toe te passen en is snelle en 
eenvoudige lay-out van de vellen mogelijk.

• Het is onwaarschijnlijk dat de rugslit parallel 
loopt aan een stanslijn aan de voorzijde, 
waardoor er weinig risico is dat de vellen in 
delen openbreken.

• Dankzij de diagonale slitten kunnen de 
etiketten eenvoudig vanuit een hoek wor-
den losgemaakt, zodat grote etiketten en 
posters gemakkelijk kunnen worden aange-
bracht en gepositioneerd.

• Een efficiënte lay-out van de vellen betekent 
minder afval.

• Het dikkere rugpapier en de optimale 
vlakliggendheid garanderen een maximale 
snelheid door de pers.

Kunststoffen worden gebruikt in omstandigheden 
wanneer papier niet geschikt is vanwege de condities 
waaraan het wordt blootgesteld, of waarin het wordt 
aangebracht of verwijderd. 

• In “vochtige omstandigheden” (buiten), 
kan het papier beschadigd raken en kan het 
etiket door uitzetting of krimp loslaten (bijv. 
dienstregelingen/promotionele etiketten).

• Kunststof etiketten scheuren minder mak-
kelijk dan papier en zijn makkelijker los te 
maken.

• Kunststof etiketten gaan over het algemeen 
langer mee (bijv. speelgoed).

• Transparante etiketten zijn ideaal om 
beelden gespiegeld te drukken welke, mits 
geplakt op een transparante ondergrond, 
aan de “buitenkant” gezien kunnen wor-
den. Als beelden aan beide zijden zichtbaar 
moeten zijn, dan moet de eerste afbeelding 
in spiegelbeeld gedrukt worden, de tweede 
“leesbaar”. Tussen de twee afbeeldingen 
moet een dekkende witte inkt worden 
aangebracht. Deze zorgt ervoor dat de ene 
afbeelding visueel gescheiden wordt van de 
andere afbeelding. Aangebracht op glas zijn 
de afbeeldingen aan binnen- en buitenzijde 
zichtbaar (bijv. vignetten).

Verschillende Kunststoffen zijn beschikbaar, raad-
pleeg het productoverzicht voor meer details.

Rug systemen
Fasson® 
Crack-Back Plus Papier of kunststof?

Scored Backing Crack-Back Plus

Gids zelfklevend



Technische informatie

Om het beste drukresultaat te behalen adviseren wij 
de volgende instructies te volgen:

• Voorkom sterke schommelingen in tem-
peratuur en vocht in de druk omgeving. 
Hierdoor zou het papier kunnen krullen, 
wat weer een negatief effect kan hebben op 
het drukresultaat.

• Bij het bedrukken van zelfklevend papier 
moet de pers net zo ingesteld worden als 
bij het bedrukken van standaard papier met 
een gelijke dikte.

• Bij het bedrukken van zelfklevende films 
moeten de gebruikte inkten drogen door 
middel van oxidatie. Bij cast-coated papier 
en karton droogt de inkt door een combi-
natie van absorptie van de inkt in het mate-
riaal en een oxidatieve reactie met zuurstof 
in de lucht. Vraag uw inktleverancier om ge-
schikte inkten en de benodigde additieven.

• Bij het bedrukken van vinyls moeten de 
inkten bestand zijn tegen weekmakers.

Guillotine snijden

Voor een optimale snit adviseren wij de volgende 
instructies te volgen:

• Gebruik een scherp, zuiver mes. Speciale 
messen met een gegroefde achterzijde kun-
nen lijmopbouw op de achterzijde van het 
mes vermijden.

• Gebruik bij voorkeur een mes met een hoek 
van 21°.

• Spuit het mes, vooral de achterzijde, in met 
siliconenolie alvorens te beginnen met snij-
den om lijmafzetting te vermijden. Herhaal 
dit regelmatig tijdens het snijden.

• Hou de druk van de persbalk zo laag moge-
lijk. Vuistregel; 1 kp per mm snijdikte (bijv. 
500 kp = 500 mm).

• Snij geen te hoge stapels (bijv. max 200 vel)

• Mogelijke lijmafzetting op het mes kan 
eenvoudig verwijderd worden met solvent 
of ethanol.

• Wanneer de vellen na het snijden de nei-
ging hebben tot verkleven, kunnen deze 
eenvoudig losgewaaierd worden. De snijzij-
den kunnen ook ingewreven worden met 
talkpoeder.

Stansen

Voor een ideale stans adviseren wij de volgende 
instructies te volgen:

• Bij het stansen van papier worden messen 
met 1 schuine zijde ingezet. Bij het stan-
sen van film of vinyl worden messen met 
dubbele snijvlakken aangeraden om de 
compressie van de verschillende substraten 
op te vangen.

• Zorg er, bij het stansen tussen vel en vlees, 
voor om niet door de siliconenlaag van 
het rugpapier te snijden. Hierdoor kan er 
contact ontstaan tussen de papiervezels van 
het rugpapier en de lijm. Dit kan aanleiding 
geven tot problemen bij het losmaken van 
de sticker.

• Het gekozen stickermateriaal bepaalt welk 
type mes ingezet moet worden. Voor papier 
worden messen met 1 schuine zijde en een 
hoek van 80° aanbevolen. Bij relatief stugge 
materialen zoals polyethyleen-film zijn mes-
sen met 2 schuine snijvlakken nodig.

Verwerking – Richtlijnen 
voor bedrukken

Verwerking – Richtlijnen 
voor snijden

1

23

4

5

1

2

3

4

Tussenvellen elke 5 cm

Rechte zijde en een 
hoek van bijv. 21°

1. Stansmes
2. Papier drukdrager
3.  Wegdrukken van de 

drukdrager
4. Lijm
5. Siliconen rugpapier

1. Stansmes
2. Drukdrager
3. Lijm
4. Siliconen rugpapier

Siliconen olie voor-
komt afzetten van 
lijmresten

Guillotine snijden

Stansen

Gids zelfklevend
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WITTE PAPIERSOORTEN

Fasson® Vellux wit Premium kwaliteit houtvrij ongestreken papier Ongestreken • • •

Fasson® MC White wit Premium kwaliteit houtvrij gestreken papier Halfmat gestreken • • •

Fasson® GlossArt wit Premium kwaliteit houtvrij gestreken papier Gesatineerd gestreken • • •

Fasson® High Gloss White wit Premium kwaliteit houtvrij gestreken papier Castcoated gestreken • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux wit Premium kwaliteit houtvrij ongestreken papier dat gekenmerkt wordt door een uitstek-
ende printresolutie bij offset en een uitstekende tonerhechting bij kopieerapparaten, 
inkjet- en laserprinters

Ongestreken
• • • •

Fasson® Offset & Laser MC White wit Premium kwaliteit houtvrij gestreken papier dat gekenmerkt wordt door een uitstekende 
printresolutie bij offset en een uitstekende tonerhechting bij kopieerapparaten, inkjet- en 
laserprinters

Halfmat gestreken
• • • •

Fasson® GlossPrint wit Houtvrij getreken papier Gesatineerd gestreken • • •

FocusTac® uncoated wit Houtvrij ongestreken papier Ongestreken • • •

FocusTac® coated wit Houtvrij getreken papier Halfmat gestreken • • •

FocusTac® highgloss wit Houtvrij getreken papier Castcoated gestreken • • •

Fasson® MC Matt DI-OF wit Premium kwaliteit houtvrij gestreken papier, speciaal ontwikkeld voor digitaal printen Halfmat gestreken • •

Fasson® MC Gloss DI-OF wit Premium kwaliteit houtvrij gestreken papier, speciaal ontwikkeld voor digitaal printen Gesatineerd gestreken • •

Fasson® High Gloss White DI-OF wit Premium kwaliteit houtvrij gestreken papier, speciaal ontwikkeld voor digitaal printen Castcoated gestreken • •

GlobalTAC Lasermatt wit Premium kwaliteit houtvrij gestreken papier, speciaal ontwikkeld voor digitaal printen Mat gestreken • •

GlobalTAC Midgloss Laser wit Premium kwaliteit houtvrij gestreken papier, speciaal ontwikkeld voor digitaal printen Halfmat gestreken • •

GlobalTAC Gloss Laser wit Premium kwaliteit houtvrij gestreken papier, speciaal ontwikkeld voor digitaal printen Gesatineerd gestreken • •

GEKLEURDE PAPIERSOORTEN

Fasson® Pastel Offset geel, blauw Premium kwaliteit gekleurd houtvrij ongestreken papier Ongestreken • • •

Fasson® Radiant geel, groen, oranje, 
rood

Fluorescerend gekleurd papier ontwikkeld voor maximale helderheid bij daglicht Fluorescerend gestreken
• • •

Fasson® Coloured Satin geel, groen, blauw, 
rood

Premium kwaliteit gekleurd houtvrij gestreken papier Gesatineerd gestreken
• • •

SPECIALE PAPIERSOORTEN

Fasson® Vellum PiggyBack wit Premium kwaliteit houtvrij gesatineerd ongestreken papier Ongestreken • • •

Fasson® White Manilla wit Gebleekt, houtvrij offset karton 150 g/m2 Ongestreken • • •

Fasson® High Gloss Board wit Premium kwaliteit houtvrij gestreken karton 180 g/m2 Castcoated gestreken • • •

Fasson® High Gloss White Postcard wit Premium kwaliteit houtvrij gestreken papier met sulfaat backing Castcoated gestreken • • •

Fasson® Mattcover wit Premium kwaliteit houtvrij gestreken papier speciaal ontwikkeld voor volledige opaciteit, 
correctiemateriaal

Halfmat gestreken met zwarte acherzijde
• • •

Fasson® Coverall wit Premium kwaliteit houtvrij gestreken papier speciaal ontwikkeld voor volledige opaciteit, 
correctiemateriaal

Castcoated gestreken met zwarte acherzijde
• • •

Fasson® Creme Verge creme Premium kwaliteit houtvrij gevergeerd ongestreken papier Ongestreken • • •

Fasson® Copyface wit Wit houtvrij papier met een speciale zelf-kopiërende (CF) coating die het doorschrift 
ontvangt van een bovenop liggend CB of CFB zelf-kopiërend vel

Ongestreken
• • •

Fasson® Gum Twin NVT Tweezijdig zelfklevend papier in de vorm van vellen. Driemaal wit kraftpapier NVT • • •

FocusTac® coated opaque wit Houtvrij gestreken papier speciaal ontwikkeld voor volledige opaciteit, correctiemateriaal Halfmat gestreken met zwarte achterzijde • • •

KUNSTSTOFFEN

Fasson® Laminated Foils glanzend zilver, 
glanzend goud, mat 
zilver, mat goud

Aluminium folie (8 micron) met vinyllaag, gelamineerd op houtvrij papier van 60 g/m2 Glanzend, mat
• • •
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KUNSTSTOFFEN  

Fasson® Offset Vinyl transparant, wit Zachte vinylfilm speciaal ontwikkeld voor offset bedrukking Glanzend, mat • • •

Fasson® Tyvek wit Gesponnen polyethyleen met een uitzonderlijke hoge scheurvastheid, uiterst maat-
vast,chemisch en biologisch inert en slijtvast

Textuur
• • •

Fasson® Acetate Satin Cloth wit Een geweven acetaatmateriaal met zijdeglans, dat zich gemakkelijk vormt naar onregel-
matige oppervlakken. Aan te brengen op vlakke, gebogen, gladde of ruwe oppervlakken

Textuur
• • •

Fasson® PP Gloss DI-OF wit PP-film speciaal ontwikkeld voor digitale toepassingen Glanzend •

GlobalTAC PET matt white wit PET-film speciaal ontwikkeld voor digitale toepassingen Mat • •

GlobalTAC PET matt transparent transparant PET-film speciaal ontwikkeld voor digitale toepassingen Mat • •

GlobalTAC PET gloss white wit PET-film speciaal ontwikkeld voor digitale toepassingen Glanzend • •

GlobalTAC PE matt white wit PE-film speciaal ontwikkeld voor digitale toepassingen Mat • •

FocusTac® Laser PET gloss transparent transparant PET-film speciaal ontwikkeld voor digitale toepassingen Glanzend • •

FocusTac® Laser PP matt wit PP-film speciaal ontwikkeld voor digitale toepassingen Mat •

FocusTac® HPI PP gloss white wit PP-film speciaal ontwikkeld voor digitale toepassingen Glanzend •

FocusTac® HPI gloss PET transparent transparant PET-film speciaal ontwikkeld voor digitale toepassingen Glanzend •

FocusTac® HPI PE matt wit PE-film speciaal ontwikkeld voor digitale toepassingen Mat •

Gids zelfklevend
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