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FAQ – veel gestelde vragen 
 

Wat zijn de minimum - en maximum  Wij werken met meer dan 35 machines, verspreid over 
formaten en de minimum - en maximum  7 vestigingen. Deze machines hebben onderling 
gramsgewichten voor de diverse producten verschillende minimum – en maximum formaten. 
 Een specifieke vraag beantwoorden we graag telefonisch 
 (Valkenburg). 
 
Kan laminaat over persvernis? Nee, dit type vernis heeft te weinig hechting. 
 
Kan spot uv over persvernis? Nee, behalve als de spot in de persvernis uitgespaard 

wordt. (slechts enkele persvernissen zijn veredelbaar, zie 
uw leveranciersdocumentatie) 

 
Is er matte uv lak? Ja, deze zit in ons programma, maar een 

uitstekend en goedkoper alternatief is matte dispersielak. 
 
Kan een digitaal bestand voor spot uv Ja, hiervoor is een aparte memo die op aanvraag bij de 
worden aangeleverd in plaats van de film? vestigingen Valkenburg, Houten of Zaanstad  
 verkrijgbaar is. 
  

Moet  bij spot uv een complete film Als we voldoende leesbaar positieve deelfilms krijgen 
worden aangeleverd of kan met deel- om een compleet vel van te monteren kan dat. (houdt  
films worden volstaan? rekening met montagekosten) 
 

En bij uitgespaard uv- of dispersielakken? Hiervoor is altijd een complete op een vel gemonteerde, 
onleesbaar negatief film, nodig. 

 

En bij semi-spot?  Hier is altijd een leesbaar positief film of digitaal bestand 
nodig. 

 

Is spot-lamineren mogelijk? Nee, niet op de wijze waarop dat bij spot uv mogelijk is. 
Wel kunnen wij in de looprichting van het lamineren één 
of 2 smalle stro(o)k(en) over het hele vel aanbrengen.  

 

Kan op ongestreken papier linnen - of Niet met conventioneel (waterverlijmd) laminaat, de 
leerlaminaat worden aangebracht? hechting van het laminaat op het papier is uiterst 
 zwak door het geringe contactoppervlak.  
  Alternatieven voor linnenlaminaat zijn:  

a) Het lamineren met Magic Star® folie gevolgd door 
napregen met fijn linnenmotief. De achterzijde krijgt 
dan ook het preegmotief. 

b) Het lamineren met het nieuwe Magic Star® linnen 
laminaat. 

c) Voor leer laminaat is er (nog) geen alternatief. 
 

Kunnen stickermaterialen en kunststoffen Doorgaans wel; maar bij twijfel maken we graag een 
veredeld worden?  proef. 
 

Kan in een boekband een "kneep" worden  Over het algemeen wel; maximale temperatuur bij knepen 
aangebracht? is 60 ºC. Anders bestaat de kans dat de folie loslaat in de 
   kneep. 
 

Wat is de gewichtstoename bij lamineren? Gewichtstoename is afhankelijk van het folietype en de 
hoeveelheid lijm, als indicatie geldt: 

 12 µm folie; toename ca. 11 g/m2 

 15 µm folie; toename ca. 14 g/m2 

 30 µm folie; toename ca. 27 g/m2 
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