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Applikasjonstape
Applikasjonstape deles inn i flere grupper:

Applikasjonstape finnes i forskjellige papir utgaver fra rimelig tynt papir til tykkere papir av
høyere kvalitet og i tillegg kan man få en transparent utgave. Vår leverandør tilbyr Release
Liner Adhesion (RLA), som betyr at applikasjonstapen fester til silikonpapiret på folien og den
vil da ligge pent under lagring. Dette er praktisk samtidig som det ser pent ut. Det finnes
også spesialkvaliteter beregnet på spesifikke oppgaver (ikke omtalt her).
Hvilken applikasjonstape skal jeg velge?
Liten til mellomstor tekst
Stor tekst/Flak
Digital/silketryk
Flere farger som skal monteres sammen

Hardt klebende (high tack)
Middels klebende (medium tack)
Lett klebende (low tack)
Transparent

Som en tommelfinger regel kan vi si:
De mest anvendte produkter i Norge i dag er MT og HT (med høykvalitets papir samt RLA).
Fordelen med disse kvaliteter er at de er lett å bruke idet papiret er mer bastant og de sitter
godt både på folien og silikon papiret. Til sammen dekker de ca 95% av en skiltprodusents
bruksområder.
Moderne produksjonsteknologi av folie har økt kravet til valg av applikasjonstape. Enkelte
folieleverandører bruker i dag ”tight release” – som betyr at folien sitter bedre på
bakpapiret, slik at ”rensing” av liten tekst og logoer skal være enkelt og hurtig. Foliene har
også blitt blankere. HT applikasjonstape er derfor å foretrekke til små tekst/detaljer.
Storformat digital teknologi stiller også krav til applikasjonstapen. Hvis man skal montere
store formater, er det igjen en fordel å benytte en applikasjonstape av høy kvalitet.
NB! Meget viktig at fargen er tørr før applikasjonstapen monteres. Trykksaker bør tørke og
luftes i minimum 24 timer før eventuell lakkering/overlaminering og enda 24 timer før
applikasjonstapen legges på. Samme forhold gjelder for silketrykk.

Skangraf AS
Hegdalringen 27B
N3261 Larvik

Tlf.: (+47) 33 14 02 10
Fax.: (+47) 33 14 02 11

e-mail: firmapost@skangraf.no
web: www.skangraf.no
www.inkjetmedia.no

Foretaksregisteret:
NO 968 914 340 MVA
Bankgiro: 491.05.04856

www.skangraf.no
Forsøk å unngå folder og luftbobler når du legger på applikasjonstape. Dette vil
vanskeliggjøre montering og kan bli
synlige i folien. En lamineringsmaskin er en god investering for problemfri pålegging. Av
annet utstyr er en
Bruker man ”våt” montering av stor dekor, bør man huske at folien bruker lengre tid på å
feste seg til underlaget og
man bør derfor vente med å fjerne applikasjonstapen.
Finner man det vanskelig å fjerne applikasjonstapen, kan man sprute litt vann/såpe
oppløsning over hele flaten, la det gå ca. 30 sekunder og så fjerne den. Vannet penetrerer
papiret og løser opp
klebestoffet.
Det er en fordel å unngå overlapping av applikasjonstapen idet små bobler kan oppstå i
folien under overlappen.
Applikasjonstapen skal fjernes forsiktig med en vinkel på 180 gr. til underlaget.
Hvis du vil unngå kantløfting etter applikasjonstapen er fjernet, bør du gå over dekoren
(spesielt kantene) med en
skrape med lavfriksjonsmansjett.
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