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Guide för självhäftande

Denna handbok ger dig värdefulla tips och goda råd vid 
tryck- och efterbehandling av självhäftande etiketter. Du 
får också information om de självhäftande material som 
Papyrus erbjuder. Handboken innehåller praktiska upplys-
ningar om de olika produkterna och hur de kan använ-
das i olika tryckmetoder.  
Guiden hjälper dig från start till mål och inleds med val 
av adhesiv för det specifika användningsområdet och 
vilken tryckteknik som passar bäst. Vad är viktigt att tän-
ka på när det gäller tryck, konvertering, efterbehandling 
och själva appliceringen? Du får relevant information, 
sorterad under kategorier, som snabbt och enkelt hjälper 
dig att hitta bästa lösningen för olika typer av etiketter. 

Inga etiketter som lossnar, inga feltryck 
mer. Med hjälp av denna guide hoppas 
vi att du slipper problem helt och hållet!

Håll utkik efter den här symbolen. 
Du får användbara tips om våra  
produkter och hur du använder  
dem.



Livsmedel | Leksaker

Glas

Metall (obehandlad)

Färg | Lack

Papper | Kartong

Plast

Trä (obehandlat)

Textil | Kläder

Teknisk information

Tryckguide

Vilken yta  
ska din etikett  
sitta på?
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Livsmedel | Leksaker
Guide för självhäftande

Alla produkter uppfyller den europe-
iska standarden för säkerhetskrav på 
leksaker och alla pappersprodukter 
(undantag*) uppfyller ISEGAs livs-
medelscertifiering för adhesiv.

Observera:

Använd Superperm på grova och 
ojämna ytor!

Typ av adhesiv
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VITT PAPPER

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 •*

FÄRGAT PAPPER

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALPAPPER

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 •

SYNTETISKT MATERIAL

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •

Typ av adhesiv
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VITT PAPPER

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPPER

Fasson® Gum Twin •

Typ av adhesiv
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SYNTETISKT MATERIAL

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 •

Typ av adhesiv
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SYNTETISKT MATERIAL

GlobalTAC PET matt white •

Utomhus / Vått Inomhus / Torrt

Slät / Plan Ojämn / Grov

Inomhus / Torrt

Utomhus / Vått
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Glas

Glas är en utmärkt applikationsyta 
för ALLA adhesivtyper. Försiktighet 
rekommenderas vid användning av 
etikett för djupfryst när den applice-
ras på fönster, på grund av gummi-
klister.

Observera: 

•  Fiberriktning är viktigt vid app-
likation på cylindrar (flaskor)!

•  Använd Superperm på grova och 
ojämna ytor!

Typ av adhesiv
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VITT PAPPER

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPPER

Fasson® Gum Twin •

Typ av adhesiv
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SYNTETISKT MATERIAL

GlobalTAC PET matt white •

Utomhus / Vått Inomhus / Torrt

Slät / Plan Ojämn / Grov

Inomhus / Torrt

Utomhus / Vått
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Typ av adhesiv
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SYNTETISKT MATERIAL

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 •

Typ av adhesiv
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VITT PAPPER

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 •

FÄRGAT PAPPER

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALPAPPER

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 •

SYNTETISKT MATERIAL

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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Metall (obehandlad)

Jämna metallytor lämpar sig väl för 
alla typer av adhesiv

Observera: 

Använd Superperm på grova och 
ojämna ytor!

Observera: 

Metall kan ha en “fet” yta på 
grund av rostskyddet!

Typ av adhesiv
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VITT PAPPER

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPPER

Fasson® Gum Twin •

Typ av adhesiv
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SYNTETISKT MATERIAL

GlobalTAC PET matt white •

Utomhus / Vått Inomhus / Torrt

Slät / Plan Ojämn / Grov

Inomhus / Torrt

Utomhus / Vått
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Typ av adhesiv

Pe
rm

an
en

t

Av
ta

gb
ar

t

Su
p

er
p

er
m

D
ju

p
fr

ys
t

SYNTETISKT MATERIAL

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 •

Typ av adhesiv
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VITT PAPPER

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 •

FÄRGAT PAPPER

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALPAPPER

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 •

SYNTETISKT MATERIAL

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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Färg | Lack

Normalt fås god vidhäftning om 
tryckfärgen torkat och lösningsmedel 
dunstat bort.

Observera: 

Använd Superperm på grova och 
ojämna ytor!

Observera: 

Nitrocellulosa i tryckfärgen gör  
avtagbart adhesiv permanent - 
snabbt!

Typ av adhesiv
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VITT PAPPER

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPPER

Fasson® Gum Twin •

Typ av adhesiv
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SYNTETISKT MATERIAL

GlobalTAC PET matt white •

Utomhus / Vått Inomhus / Torrt

Slät / Plan Ojämn / Grov

Inomhus / Torrt

Utomhus / Vått
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Typ av adhesiv
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VITT PAPPER

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 •

FÄRGAT PAPPER

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALPAPPER

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 •

SYNTETISKT MATERIAL

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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SYNTETISKT MATERIAL

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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Papper | Kartong

Använd Permanent på slät kartong. 
På strukturerad yta rekommenderas 
Superperm.

Observera: 

Använd Superperm på grova och 
ojämna ytor!

Observera: 

Avtagbart etikett-material på pap-
per och kartong, kan vara svårt att 
avlägsna helt utan att efterlämna 
märken.

Slät / Plan

Typ av adhesiv
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VITT PAPPER

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPPER

Fasson® Gum Twin •

Inomhus / Torrt

Ojämn / Grov

Inomhus / Torrt
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Typ av adhesiv
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VITT PAPPER

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 •

FÄRGAT PAPPER

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALPAPPER

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 •

SYNTETISKT MATERIAL

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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Plast

I allmänhet kan alla typer av adhesiv 
ge god vidhäftning på plast.

Observera: 

•  Vissa typer av PVC och polysty-
ren kan öka graden av vidhäft-
ning. Avtagbart blir permanent! 

•  Användning av Fasson® Offset 
Vinyl på Polykarbonat kan leda 
till ytbubblor och ful etikett! 

•  Använd Superperm på grova och 
ojämna ytor!

Typ av adhesiv
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VITT PAPPER

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPPER

Fasson® Gum Twin •

Typ av adhesiv
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SYNTETISKT MATERIAL

GlobalTAC PET matt white •

Utomhus / Vått Inomhus / Torrt

Slät / Plan Ojämn / Grov

Inomhus / Torrt

Utomhus / Vått
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Typ av adhesiv
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SYNTETISKT MATERIAL

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 •

Typ av adhesiv
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VITT PAPPER

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 •

FÄRGAT PAPPER

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

SPECIALPAPPER

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 •

SYNTETISKT MATERIAL

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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Trä (obehandlat)

Typ av adhesiv
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SYNTETISKT MATERIAL

GlobalTAC PET matt white •

Typ av adhesiv
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VITT PAPPER

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPPER

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® Gum Twin •

Obehandlat/omålat trä med fiber-
struktur påverkar vidhäftningen 
negativt och är ingen idealisk yta 
för etiketter. Där rekommenderas 
Superperm.

Undvik Fasson®High Gloss  
Board på böjda, grova och  
ojämna träytor!

Typ av adhesiv
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VITT PAPPER

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

SPECIALPAPPER

Fasson® Gum Twin •

Typ av adhesiv
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SYNTETISKT MATERIAL

GlobalTAC PET matt white •

Utomhus / Vått Inomhus / Torrt

Slät / Plan Ojämn / Grov

Inomhus / Torrt

Utomhus / Vått
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Textil | Kläder

Typ av adhesiv
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SYNTETISKT MATERIAL

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Inomhus / Torrt

Textilmaterial saknar tillräcklig  
stadga för att vidhäftning ska  
fungera. Formbart material som   
Acetat Satin krävs.

Observera: 

Vissa adhesiv kan orsaka fläckar på 
känsliga tyger, läder, mocka eller 
siden.
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Teknisk information

Alla självhäftande material måste tryckas fast nog-
grant för att fästa på bästa sätt. 
 
Både fästytan och adhesivet påverkar vidhäftnings-
förmågan. Till exempel kan porösa ytor och vissa 
typer av plast öka vidhäftningsgraden. Avtagbart 
material kan riskera att bli permanent.

Adhesiv behöver tid för att fästa på den tänkta ytan. 
Initialt fäster etiketten efter 30 sekunder. Adhesivet 
når sin maximala häftstyrka efter 24 timmar. 

De vanligaste adhesiven som används:

Testa alltid i förväg

Etiketter kan appliceras på en mängd olika ytor och 
material, förutsatt att de är rena, torra och fria från 
fett, smuts, silikon eller andra föroreningar.
Tester på den aktuella ytan, under verkliga förhål-
landen, rekommenderas alltid. Vänligen kontakta 
Papyrus för prover.

För optimal vidhäftning rekommenderas följande 
tillvägagångssätt:

Applicering av självhäftande etiketter Adhesiv

• När du ska applicera etiketten, separera etiketten från baksidespapperet.  
Ta bort baksidespapperet (och inte etiketten), för att undvika curl i kanterna.

• Bästa resultat fås om etiketterna appliceras i torr miljö. Detta är särskilt viktigt vid 
applicering på ytor där etiketter har svårt att fästa. Utsätt inte den påsatta etiketten för 
fukt under minst 12 timmar efter applicering. 

• För att undvika veck och bubblor under applicering, börja alltid med att noga fästa ett 
hörn av etiketten och arbeta vidare mot andra sidan.

• Håll stadigt i området där du påbörjat appliceringen och pressa vidare över materialet, 
gärna med hjälp av en gummiskrapa eller rulle. Säkra placeringen med överlappande 
drag. Mindre bubblor kan punkteras med en nål och plattas till. 

• För att ta bort etiketten, använd gärna värme. Dra och lyft försiktigt så att etiketten 
lossnar. 

Om du är osäker, kontakta din lokala Papyrus- 
representant som kan guida dig vidare.

Permanent:

• permanent universaladhesiv

• hög initial vidhäftning

• god bestående vidhäftning på de flesta ytor

• etiketten går sönder vid borttagning och 
lämnar rester av lim

Avtagbart:

• avtagbart universaladhesiv

• sitter fast tills etiketten tas bort

• lossnar lätt på de flesta icke-porösa ytor

• skadar inte etikettens framsida

• lämnar inga rester

• när etiketten appliceras på ytor den rea-
gerar med, kan den bli permanent. Detta 
inkluderar ytor med nitrocelloluca-baserade 
lacker, polystyren, tryckfärger för screen 
(färska) och vissa typer av PVC.

• applicerat självhäftande material med av-
tagbart adhesiv blir permanent med tiden 
(beroende på materialet och förhållanden, 
efter 3 veckor till 6 månader)

Superperm:

• Superpermanent universaladhesiv

• hög initial och bestående vidhäftning

• extra stark vidhäftning

• lämplig för “svåra” ytor och hantering  
under tuffa förhållanden

• tillgänglig från lager i ett begränsat  
sortiment av etikettmaterial

Djupfryst:

• för etiketter som appliceras på kylda eller 
frysta ytor (ner till -20°C)

• kan avlägsnas från de flesta icke-porösa ytor 
vid rumstemperatur

Guide för självhäftande
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Självhäftande produkter finns med olika typer av  
baksidespapper: tryckt eller otryckt baksida, med 
eller utan split t.ex Split, Crack-Back och Crack-Back 
Plus beroende på typ av material.

Tryckt baksidespapper – detta är vanligtvis standard. 
Trycket innehåller information som gör det lätt att 
identifiera produkten.

Baksidespapper utan tryck – produkten levereras 
utan tryck, för att även kunna tryckas på baksidan.

Baksidespapper utan split – papperets baksida är hel. 
Ett vanligt sätt att producera etiketter med baksida 
utan split är att stansa framsidan och lämna baksidan 
intakt.

Baksidespapper med split – papperets baksida har 
skårade linjer i maskinens riktning. Baksidespapperet 
avlägsnas genom att böja arket mot framsidan i en 
split tills den öppnar sig. Var noga med att inte böja 
arket för hårt, då kan veck på framsidan orsakas.

En av Fasson®s mest imponerande innovationer, 
Crack-Back Plus, är ett unikt och patenterat system 
av “diagonala split-linjer” som underlättar avlägsnan-
det av etikettbaksidor.

• Med diagonala split-linjer med endast 32 
mm mellanrum, får även mindre etiketter 
en split. Det gör appliceringen mycket enkel 
och effektiv.

• Crack-Back/Split på baksidan används ej vid 
toppstansning.

• De diagonala split-linjerna underlättar parti-
ellt borttag av baksida och enkel applicering 
och placering av större etiketter och affi-
scher.

• En effektivare arklayout innebär mindre 
skräp i produktionen.

• Tjockare baksida och optimal planhet säker-
ställer maximal hastighet genom tryckpres-
sen.

Folie-material används där papper inte räcker till,  
avgörande är i vilken miljö etiketten ska sitta, hur 
den ska appliceras och om den ska tas bort eller inte.

• Under våta förhållanden (utomhus), kan 
papperet skadas och expansion eller krymp-
ning kan göra att etiketten lossnar (t.ex. 
tidtabeller/utomhusreklam)

• Folie-etiketter går inte sönder lika lätt som 
pappers-etiketter och är lättare att ta bort 

• Folie-etiketter är i allmänhet mer hållbara än 
etiketter av papper (t.ex. leksaker)

• Transparenta etiketter är idealiska vid tryck 
av bilder, som ska ses från två håll, en bild 
blir ”normal” och den andra spegelvänd. 
Vill man ha bilden exakt lika på båda sidor, 
krävs ett opakt lager av vit färg. Denna typ 
av etikett används då text- och bildtryck ska 
vara helt lika från båda håll, exempelvis vid 
placering på glasrutor.

Ett flertal alternativ, av material som inte är papper, 
finns tillgängliga. Se produktöversikten för mer infor-
mation.

Baksidespapper
Fasson® 
Crack-Back Plus

Pappers- eller 
folie-etikett?

Crack-Back / Split Crack-Back Plus

Guide för självhäftande



Teknisk information

För bästa tryckresultat rekommenderas:

• Se till att temperatur och luftfuktighet i 
tryckeriet hålls jämn och normal. I annat 
fall kan curling och andra problem påverka 
tryck negativt. 

• Vid tryck av självhäftande papper, ställ in 
presstrycket på samma sätt som vid tryck av 
standardpapper med samma tjocklek. 

• Vid tryck av självhäftande folie-material, 
använd oxidationstorkande tryckfärger. Vid 
tryck av gjutbelagt, bestruket papper och 
kartong, kontakta gärna färgleverantören 
för bästa val av tryckfärg och eventuella 
tillsatser. 

• Vid tryckning på vinyl, se till att tryckfärgen 
är tillräckligt motståndskraftig mot mjukgö-
rare.

Giljotinskärning

För optimal skärning rekommenderar vi:

• Använd en skarpt slipat kniv. 

• Använd en kniv med spetsig vinkel (t.ex. 21°).

• Behandla kniven, särskilt baksidan, med 
silikonolja eller hård, finkornig tvål före skär-
ning. Upprepa detta under hela skärningen.

• Pressbalkstrycket bör vara så lågt som 
möjligt. Tumregel: 1 kp per mm skärande 
tjocklek (t.ex. 500 kp = 500 mm).

• Skär endast små mängder åt gången (t.ex. 
200 ark).

• Om lim byggs upp på bladet, avlägsna med 
lösningsmedel eller etanol.

• Om arken tenderar att hålla ihop efter gil-
jotinskärning, lufta dem och gnid de skurna 
kanterna med tygtrasa och talk.

Stansning

För perfekt stansning gäller följande riktlinjer:

• Om det är papper som ska stansas används 
normalt ett verktyg med mindre vinkel. Om 
det är folie-material som skall stansas, krävs 
ett precisionsverktyg med högre vinkel 
eftersom kompressionen hos materialen 
varierar.

• Om stansningen skär igenom baksidespap-
perets silikonskikt finns risk för att pap-
persfibrerna kommer i kontakt limmet och 
orsakar problem vid applicering. 

• Typ av material är avgörande för vilken typ 
av stans som skall användas. När papper 
stansas räcker det normalt med ett verktyg 
fasat i 80° vinkel. Om materialet är exem-
pelvis polyeten krävs ett verktyg med högre 
vinkel.

Tryckguide
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Mellanlägg var 5:e cm

Rekommenderad  
vinkel på kniven 21°

1. Stans
2.  Papper som tryck-

bärare
3.  Avskiljande av 

tryckbärare
4. Adhesiv
5. Silikonpapper

1. Stans
2. Tryckbärare
3. Adhesiv
4. Silikonpapper

Silikonolja förhindrar 
avsättningar av lim-
rester

Giljotinskärning

Stansning

Papper Folie
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VITT PAPPER

Fasson® Vellux white Premium träfritt offsetpapper Maskinbearbetat • • •

Fasson® MC White white Premium träfritt papper Maskinbestruken semigloss • • •

Fasson® GlossArt white Premium träfritt papper Dubbelbestruken, kalendrerad, spegelfinish • • •

Fasson® High Gloss White white Premium träfritt papper Gjutbelagd glansig yta, spegelfinish • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux white Premium träfritt papper som ger en utmärkt bildåtergivning vid såväl offset, Inkjet som 
laserprint

Maskinbearbetat
• • • •

Fasson® Offset & Laser MC White white Premium träfritt papper som ger en utmärkt bildåtergivning vid såväl offset, Inkjet som 
laserprint

Maskinbestruken semigloss
• • • •

Fasson® GlossPrint white Träfritt papper av hög kvalitet Maskinbestruken gloss • • •

FocusTac® uncoated white Träfritt papper av hög kvalitet Maskinbearbetat • • •

FocusTac® coated white Träfritt papper av hög kvalitet Maskinbestruken semigloss • • •

FocusTac® highgloss white Träfritt papper av hög kvalitet Gjutbelagd glansig yta, spegelfinish • • •

Fasson® MC Matt DI-OF white Premium papper tillverkat för digitaltryck Maskinbestruken matt • •

Fasson® MC Gloss DI-OF white Premium papper tillverkat för digitaltryck Maskinbestruken gloss • •

Fasson® High Gloss White DI-OF white Premium papper tillverkat för digitaltryck Gjutbelagd glansig yta, spegelfinish • •

GlobalTAC Lasermatt white Premium papper tillverkat för digitaltryck Maskinbestruken matt • •

GlobalTAC Midgloss Laser white Premium papper tillverkat för digitaltryck Maskinbestruken semigloss • •

GlobalTAC Gloss Laser white Premium papper tillverkat för digitaltryck Maskinbestruken gloss • •

FÄRGAT PAPPER

Fasson® Pastel Offset blue, green, pink, 
yellow

Träfritt färgat offsetpapper av högsta kvalitet Maskinbearbetat
• • •

Fasson® Radiant chartreuse, green, 
orange, red

Färgat papper designat för bästa färgreflektion i dagsljus Starkt fluorescerande bestruken
• • •

Fasson® Coloured Satin blue, green, pink, 
yellow

Träfritt färgat offsetpapper av högsta kvalitet Ensidigt bestruken, satinfinish
• • •

SPECIALPAPPER

Fasson® Vellum PiggyBack white Obestruket kalendrerat offsetpapper matt • • •

Fasson® White Manilla white Blekt, träfri 150 g offsetkartong matt • • •

Fasson® High Gloss Board white Premium 180g offset kartong Gjutbelagd glansig yta, spegelfinish • • •

Fasson® High Gloss White Postcard white Premium träfritt papper, styvt baksidespapper med hög bulk Gjutbelagd glansig yta, spegelfinish • • •

Fasson® Mattcover white Träfritt specialbehandlat papper för  100% opacitet Maskinbestruken halvblank, 100% opacitet • • •

Fasson® Coverall white Träfritt specialbehandlat papper för  100% opacitet Ensidigt gjutbelagd spegelblank yta 100% opacitet • • •

Fasson® Creme Verge ivory Premium antikrandat papper matt • • •

Fasson® Copyface white Vitt träfritt bestruket papper för funktion ihop med självkopierande papper CF (bottenark) matt • • •

Fasson® Gum Twin NA Dubbelhäftande tejp i arkformat. Tre gånger vitt kraftpapper n/a • • •

FocusTac® coated opaque white Träfritt specialbehandlat papper för  100% opacitet Maskinbestruken halvblank, 100% opacitet • • •

SYNTETISKT MATERIAL

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

Vinyllackerad aluminiumfolie (8 my) laminerad på ett träfritt 60 g papper, framtaget för 
offsettryck

gloss, matt
• • •

Guide för självhäftande
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SYNTETISKT MATERIAL  

Fasson® Offset Vinyl transparent, white Mjuk vinylfolie, framtagen för offsettryck gloss, matt • • •

Fasson® Tyvek white Armerad polyetenfilm med exceptionellt hög rivstyrka. Mycket formstabil,  
kemiskt och biologiskt ofarlig

texturerad
• • •

Fasson® Acetate Satin Cloth white En acetatväv med glansig yta som passar bra till mjuka flexibla material.  
Appliceras på plana, böjda, släta eller grova ytor

texturerad
• • •

Fasson® PP Gloss DI-OF white PP-folie utformad för digitaltryck gloss •

GlobalTAC PET matt white white PET-folie utformad för digitaltryck matt • •

GlobalTAC PET matt transparent transparent PET-folie utformad för digitaltryck matt • •

GlobalTAC PET gloss white white PET-folie utformad för digitaltryck gloss • •

GlobalTAC PE matt white white PE-folie utformad för digitaltryck matt • •

FocusTac® Laser PET gloss transparent transparent PET-folie utformad för digitaltryck gloss • •

FocusTac® Laser PP matt white PP-folie utformad för digitaltryck matt •

FocusTac® HPI PP gloss white white PP-folie utformad för digitaltryck gloss •

FocusTac® HPI gloss PET transparent transparent PET-folie utformad för digitaltryck gloss •

FocusTac® HPI PE matt white PE-folie utformad för digitaltryck matt •
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