AANBEVELINGEN VOOR HET VOUWEN VAN SYNAPS OM90F
SYNAPS OM90F synthetisch papier werd speciaal ontwikkeld als afdrukmateriaal voor
toepassingen zoals vouwen. SYNAPS OM90F vormt geen uitzondering op de algemene
regel dat het automatisch vouwen van synthetische materialen iets meer tijd vergt
dan het vouwen van papier. We hebben een aantal veel voorkomende vouwschema's
geïdentificeerd, zodat u zich kunt voorbereiden op vragen van ontwerpers en drukkers
en ze kunt helpen zo efficiënt mogelijk het beste resultaat te krijgen bij het gebruik van
SYNAPS OM90F. Deze vouwschema's zijn met succes getest op standaard vouwmachines
door ervaren personen bij een bedrijf voor professionele drukafwerking.

Kaarten vouwen
Hieronder staan verschillende harmonicavouwschema's die
veel worden gebruikt voor de productie van wegenkaarten
en stadskaarten en complex gevouwen brochures. De
tassenvouwmachine van het afwerkingsbedrijf is ontworpen
voor zes harmonicavouwen in één keer bij het gebruik van
papier. Met SYNAPS OM90F kunnen zonder problemen vijf
harmonicavouwen in één keer worden uitgevoerd. Net als bij
papier zijn alleen aanpassingen nodig aan de afstelling van
de dikte van SYNAPS OM90F (85 µm/3,35 mil), en moeten

de vereiste formaten worden ingesteld. Zo zijn er ook geen
geavanceerde rilsystemen vereist, aangezien standaard botte
rillen worden aanbevolen. Het is niet strikt noodzakelijk om
extra druk uit te oefenen op de afgewerkte kaarten of een extra
perseenheid te gebruiken, maar dit zal het vouwresultaat zeker
wel verbeteren. Relatief kleine kaarten hebben de neiging
om zich iets meer open te zetten, maar de onderstaande
voorbeelden illustreren een goede balans tussen kaartgrootte
en het aantal vouwen.

Harmonica-gevouwen kaart - Uiteindelijke grootte 10 x 21cm/3,9 x 8,2 inch

Harmonica-gevouwen kaart - Uiteindelijke grootte 12.5 x 21cm/3,9 x 8,2 inch

Harmonica-gevouwen kaart - Uiteindelijke grootte 10 x 16,8 cm/3,9 x 6,6 inch

Kaarten vouwen (vervolg)

Aanbevelingen voor het vouwen van SYNAPS OM90F

Harmonica-gevouwen kaart - Uiteindelijke grootte 14 x 25 cm/3,9 x 9,8 inch

Harmonica- + rolvouw kaart - Uiteindelijke grootte 14 x 16,6 cm/5,5 x 6,5 inch

Boekkaternen vouwen
Als algemene procedure (ook bij het produceren van boekkaternen
in papier) geldt dat perforatiemessen worden gebruikt om het
vouwen van de boekkaternen te faciliteren. Met uitzondering
van de laatste vouw, worden standaard perforatiemessen met
hoekige tanden gebruikt. Voor dikkere vouwpakketten wordt
geadviseerd om een perforatiemes met afgeronde tanden en
een sterke perforatiedruk te gebruiken. Voor het verkrijgen van
de meest nauwkeurige perforaties moeten stalen contramessen
naast de messen worden geplaatst.
Gevouwen boekkatern - Uiteindelijke grootte 18 x 25,5 cm/7,1 x 10,0 inch
Het schema hieronder toont de stappen voor het vouwen van een
boekkatern van 32 pagina's. De eerste stap in het proces is het
aanpassen van de machines aan de juiste papierdikte: SYNAPS
OM90F heeft een dikte van 85 µm (3,35 mil). Aangezien SYNAPS
geen looprichting heeft, is de oriëntatie van het materiaal niet
van belang voor de productie-efficiëntie en het materiaalgedrag.
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