SOORTEN TAPE
Soorten tape en hun eigenschappen:

Er zijn verschillende soorten tape. Hieronder uitleg over de meest voorkomende.

PVC:
Meest verkochte tape met de mooiste en meeste bedrukkingsmogelijkheden. Deze tape is
geschikt voor diverse verpakkingsdoeleinden. De tape rolt nagenoeg geruisloos en niet te licht
af en plakt met zijn sterke lijmlaag op bijna alle ondergronden. Lang houdbaar (ca. 1 jaar) indien
opgeslagen op kamertemperatuur. PVC tape is verkrijgbaar in de standaard kleuren wit, bruin
en transparant, maar ook in geel, rood, groen, blauw, oranje, fluor oranje, zwart en wit/wit.
PVC tape kan bedrukt worden van 1 tot en met 5 PMS kleuren. Ook full- colour met evt. een
steunkleur bedrukking behoort tot de mogelijkheden. Aflopend (diapositief/volvlak tot aan de
rand) bedrukken, geeft risico tot inscheuren. Dit risico is voor de klant. Advies is de bedrukking
1,5 mm van de boven- en onderkant van de tape te houden. Bij het afrollen kan inktgeur
vrijkomen.

PPA (Acryl):
Milieuvriendelijke, voordelige tape, geschikt voor opslag in koude ruimten. PP Acryl
tape heeft een lage aanvangskleefkracht. Hoe langer de tape zit, hoe beter deze hecht.
De tape is te gebruiken tussen -15º C en 40º C en blijft dus ook stevig vastzitten bij
temperatuurschommelingen. De basis van deze tape is een PP film met daaronder een
milieuvriendelijke lijmlaag van acryl. De tape is geluidsarm bij het afrollen en is beperkt
houdbaar. PP Acryl tape is verkrijgbaar in de standaardkleuren wit, bruin en transparant.
PP Acryl tape kan bedrukt worden van 1 tot en met 5 PMS kleuren. De tape wordt bedrukt
d.m.v. een corona behandeling. Stroom brandt de toplaag van de tape kapot, waardoor er
hechting wordt verkregen voor de inkt. Corona zorgt tevens voor het low-noise effect. Op de
plek van de bedrukking is de tape niet low-noise.
Volvlak- of diapositieve bedrukkingen zijn niet te adviseren omdat de bedrukking snel
beschadigt (niet slijtvast) en omdat de bedrukking niet mooi is door de lijmstructuur (visogen).
Door het grote drukoppervlak is de tape ook niet meer low-noise.
Let op: De bedrukking laat na ca. 6-8 maanden los (overzetten). Dit komt doordat de
voorbehandeling (corona) dan is uitgewerkt.

SOORTEN TAPE
PPH (Hotmelt):
Deze tape is zeer geschikt voor sluitingen waar een snelle hechting nodig is.
PP Hotmelt tape heeft een hoge aanvangshechting door de hotmelt lijmlaag.
De tape is niet geluidsarm bij het afrollen en is beperkt houdbaar. PP Hotmelt tape is
verkrijgbaar in de standaardkleuren wit, bruin en transparant.
PP Hotmelt tape kan bedrukt worden van 1 tot en met 5 PMS kleuren. Heeft qua bedrukking
veel dezelfde eigenschappen als de PPA tape. Bedrukking is niet slijtvast, volvlak en
diapositief is niet te adviseren. Heeft een hoge aanvang kleefkracht (kunststof hars belijming).
Rolt licht af. Verwerkt, door het lichter afrollen en hoge aanvang kleefkracht, zeer goed op
dozensluitmachines. Is eventueel (als enige tape) te verkrijgen in rollen van 1500 meter.

PPR (Solvent):
PP Solvent tape is lang houdbaar en bestand tegen grote temperatuursverschillen. De
tape heeft veel rek, een lage afrolweerstand en de rubbersolvent belijming heeft een hoge
kleefkracht. PP Solvent maakt veel geluid bij het afrollen. Bedrukte PP Solvent tape is
nagenoeg slijtvast, waardoor de tape zeer geschikt is voor bedrukking. Kan worden verwerkt bij
zeer lage, maar ook bij zeer hoge temperaturen. Geschikt voor alle soorten dozen en voor het
bundelen van producten. PP Solvent tape is verkrijgbaar in de standaardkleuren wit, bruin en
transparant.
PP Solvent tape kan bedrukt worden van 1 tot en met 5 PMS kleuren. Ook full- colour met evt.
een steunkleur bedrukking behoort tot de mogelijkheden. Aflopend (diapositief/volvlak tot aan de
rand) bedrukken, geeft geen risico tot inscheuren.

SOORTEN TAPE
Zelfklevend papier:
Verpakkingstape op basis van papier met een belijming op natuurlijke rubberbasis.
• Geschikt voor sluitingen waar een snelle aanhechting gewenst is
• Breedtes van 19 - 150 mm en lengtes van 50 tot 500 m
• Tot en met 3 kleuren bedrukt vanaf 108 rollen / 3 dozen
• Dia-positief of all-over bedrukt is mogelijk
• Standaardkleuren wit en bruin
• Rolt niet geluidsarm af
• Wel of niet vezelversterkt
• Milieuvriendelijk
• Beperkt houdbaar

Gegommeerd papier:
Gegommeerd papier is te bestellen in verschillende soorten en maten, zowel bedrukt als
onbedrukt. Hierbij een overzicht van de mogelijkheden:
Onversterkt gegommeerd papier
Gewicht:
60 tot 100 g/m2
Breedte:
50 tot 80 mm
Lengte:
50 tot 1400 m of meer
Nylon Versterkt gegommeerd papier
Dit is gegommeerd papier met een nylon versterking aan de gegommeerde kant. Dit kunnen 2
tot 5 lengtedraden zijn gecombineerd met een sinusdraad. De draden zitten tussen de lijmlaag.
Kraftpapier
Dit is gegommeerd papier met een versterking van draden zowel in de lengte als diagonaal. De
draden zitten tussen het papier en de lijmlaag.
Alle soorten gegommeerd papier kunnen tot maximaal 3 kleuren bedrukt worden.
De mogelijkheden van gegommeerd papier zijn zo divers dat wij u hier graag persoonlijk over
willen informeren.

