
4 verschillende manieren van Tape bedrukken 
Tape kan op verschillende manieren worden bedrukt. 

Hieronder worden de 4 verschillende mogelijkheden toegelicht.

4
Positieve bedrukking op gele tape (geen lasnaad),

1 kleur: Zwart

4
Positieve bedrukking op witte tape,

2 kleuren: Oranje PMS 021 en Blauw PMS 279c

4

4
Positieve bedrukking op bruine tape,

2 kleuren: Oranje PMS 021 en Blauw PMS 279c

Positieve bedrukking:

Hierbij is het grootste deel van de tape onbedrukt. De kleur van de tape bepaalt de ondergrond 

kleur. Deze manier van bedrukken wordt het meeste toegepast.

De onderkleur is dan vaak wit, zodat de bedrukking duidelijk te zien is.

De drie standaard tapekleuren zijn: Wit, bruin en transparant

Voor PVC tape is het ook mogelijk om op gekleurde tape te drukken. Gekleurde tape is 

verkrijgbaar in de kleuren geel, rood, groen, blauw oranje, fluor oranje, zwart en wit/wit.
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4
Ingekleurde bedrukking op witte tape (geen lasnaad),

2 kleuren: Zwart en Blauw PMS 279c

Ingekleurde bedrukking:

Hierbij wordt de gehele tape eerst ingekleurd met de gewenste ondergrondkleur en daar 

overheen wordt het beeld gedrukt. 

Op deze manier is er geen sprake van een lasnaad omdat bij het inkleuren geen onderbreking 

in het cliché zit.

Opmerking: Bij een ingekleurde bedrukking op PVC tape wordt de achtergrondkleur niet tot de rand van de tape 

gedrukt, maar ca. 1,5 mm van de rand. Dit wordt gedaan om er voor te zorgen dat er geen inkt aan de onderkant van 

de tape komt, waardoor de tape eerder kan scheuren. Aflopend drukken kán wel, maar daarmee vervalt de garantie.

Diapositieve bedrukking:

Bij deze vorm worden de letters en/of logo uitgespaard en bedrukt in een  
gekleurde of zwarte achtergrond. Op witte tape zijn dan de letters wit (tapekleur)  

en de achtergrond gekleurd of zwart (inktkleur). 

De clichénaad (lasnaad) is hier zichtbaar: deze ontstaat door het repeteren van het cliché. Dit 

komt omdat het vlakke cliché om een cilinder geplaatst wordt. Hierdoor ontstaat er een V-vorm 

waar de uiteinden bij elkaar komen. De lasnaad is de verticale onbedrukte witte lijn die je in het 

voorbeeld ziet.

Opmerking: Bij een diapositieve bedrukking op PVC tape wordt de achtergrondkleur niet tot de rand van de tape 

gedrukt, maar ca. 1,5 mm van de rand. Dit wordt gedaan om er voor te zorgen dat er geen inkt aan de onderkant van 

de tape komt, waardoor de tape eerder kan scheuren. Aflopend drukken kán wel, maar daarmee vervalt de garantie.
4

4
Diapositieve bedrukking op witte tape (met lasnaad),

2 kleuren: Oranje PMS 021 en Blauw PMS 279c
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Diapositieve bedrukking met sleeve (zònder lasnaad):

Dit is hetzelfde als een diapositieve bedrukking maar dan zònder lasnaad. 

Dit is mogelijk door een volledig rond cliché - een sleeve - te gebruiken. 

Voordeel: geen lasnaad. Nadeel: hogere clichékosten. 

Opmerking: Bij een sleeve bedrukking op PVC tape wordt de achtergrondkleur niet tot de rand van de tape gedrukt, 

maar ca. 1,5 mm van de rand. Dit wordt gedaan om er voor te zorgen dat er geen inkt aan de onderkant van de tape 

komt, waardoor de tape eerder kan scheuren. Aflopend drukken kán wel, maar daarmee vervalt de garantie.

4
Sleeve bedrukking op witte tape (geen lasnaad),

2 kleuren: Oranje PMS 021 en Blauw PMS 279c

4
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