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TAPEPRINT PAPIER

OMSCHRIJVING
Verpakkingstape van bruin papier 
en voorzien van een lijmlaag op 
basis van natuurrubber.

SPECIFICATIES

TEMPERATUUR  
Dit product kan het beste op kamertemperatuur 
bewaard worden in een niet-vochtige ruimte. Wij 
adviseren hier een constante temperatuur tussen de 
15 en 23 graden Celsius. Ligt de advies temperatuur 
hieronder dan kan het voorkomen dat de tape sneller 
knapt of scheurt. Dit scheuren kan ook ontstaan als 
gevolg van een beschadigd handafrolapparaat. 
Gebruik dus goed gereedschap: een tape dispenser 
van goede kwaliteit. Ook het verwerken van bedrukte 
tape kan het beste bij kamertemperatuur.

ZONLICHT/UV  
Dit product kan het beste in een donkere ruimte 
worden bewaard. Als de tape teveel aan zonlicht (UV 
straling) wordt blootgesteld kan dit invloed hebben 
op de kleurechtheid. Hierin kunnen afwijkingen gaan 
ontstaan

BESCHADIGINGEN  
Zorg ervoor dat de rollen tape niet vallen. Dit voorkomt 
beschadigingen in de tape die ervoor kunnen zorgen 
dat de tape knapt of scheurt.

HOUDBAARHEID 
Hoe lang kan ik dit product bewaren? Dit hangt af 
van de mate waarin de hier bovengenoemde 
bewaaradviezen in acht zijn genomen. 

De richtlijn voor een Papier tape is 6 maanden.
Hier kunnen geenrechten aan ontleend worden.

LET OP: de bedrukkingsmogelijkheden zijn minder uitgebreid. De volgende PMS kleuren zijn mogelijk:
Geel 109, Reflex blauw, Zwart, Warm rood, Groen, Wit, Process blauw

KENMERKEN
• Bedrukkingsmogelijkheden minder   
 uitgebreid dan PVC
• Met de hand scheurbaar
• Vochtbestendig
• Naarmate de tape langer bevestigd   
 is, neemt de kleefkracht toe
• Geschikt voor zowel de lichte- als middel-   
 zware verpakkingshandelingen
• Geschikt voor recycling
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BEWAARADVIES

Soort product  Kleeflaag  Tapedikte in Mμ  Kleefkracht op staal  Beschikbare kleuren

TapePrint Papier  Natuurrubber basis 110±10% tolerantie  2,0 N/cm±0,6 

Grammage lijm: 60 gr/m²


