
Het bedrukken van linnen

Linnen soorten en specificaties
Een in linnen gebonden boek is meer een kwaliteitsaanduiding dan dat het een soortnaam is 
voor het weefsel dat na bewerking gereed is gemaakt voor het vervaardigen van een boek-
band. De lezer zal zich er niet in verdiepen dat het weefsel gemaakt is van katoenen of celve-
zel garens. Dus ook wij zullen de ingeburgerde benaming van ’linnen’ blijven gebruiken. Voor 
de lezer en voor de machinale vervaardiging in de boekbinderij moet linnen voldoen aan be-
paalde eisen, het moet:
• niet te krasgevoelig zijn
• niet pluizen
• niet doorslaan bij het aanlijmen
• niet krullen bij het machinale bandenmaken of bij het vooraf bedrukken in offset of zeef-

druk
• goed hechten met gebruikmaking van de voorgeschreven lijmsoorten
• goed bedrukbaar zijn met folie of inkt
• sterk zijn in de scharniering

Het linnensoort wordt bepaald door:
• de sterkte en de dikte van de draden
• het soort garen, de methode van weven en het aantal draden per strekkende centimeter
• het apprêt voor het verstevigen van het weefsel
• de oppervlakte behandeling
• de cachering met een dunne papierlaag aan de onderzijde 
Door het cacheren wordt het doorslaan van de lijm voorkomen. Daarnaast vermindert de pa-
pierlaag het doorzicht van het gebruikte grijsbord bij het bandenmaken en verkrijgt het grotere 
stevigheid wat welkom is bij het vooraf bedrukken van vellen in zeefdruk of offsetdruk.
Voor het maken van een verantwoorde keuze uit de verschillende linnensoorten is het belang-
rijk dat enkele standaard specificaties bekend zijn. Een weefsel bestaat uit schering- of ket-
tingdraden die in de lengte van de rol lopen en uit inslagdraden die haaks daarop zijn gewe-
ven. Het aantal draden per strekkende centimeter is naast de garendikte een indicatie voor de 
stevigheid van het weefsel. De dikte van de gebruikte garens wordt d.m.v. het metrische sys-
teem (Nm) aangegeven. Dit systeem geeft aan hoeveel meter garen er in één gram gaan. Nm 
40 betekent dat 40 meter van dat garen één gram wegen. Een hoger nummer betekent een 
dunner en fijner garen. Katoenen garens zijn sterker dan celstof garens. Voor fijne weefsels is 
celstof nodig. Het meest gebruikte gramgewicht voor het cacheringspapier is 30 gr/m². Voor 
linnensoorten als Serana en Buckram Light is 20 gr/m² voldoende. In aanmaak kan ook dikker 
papier en karton voor cachering worden gebruikt.

Zware linnensoorten zoals buckram krijgen een speciale oppervlaktecoating om beter bestand 
te zijn tegen veelvuldig gebruik. Printex, Imprimex en Reprotex, het speciaal voor offsetdruk 



geschikt gemaakte linnen, heeft een oppervlakte coating afgestemd op de overdracht van 
drukinkt.



De keuze van druktechnieken
Het grote aanbod van boekbandmaterialen biedt de ontwerper veel mogelijkheden om het 
boek, in hardcover gebonden, de ‘verpakking’ te geven die er bij past. Linnen als bandmateri-
aal heeft zich door de jaren heen bewezen. Voor veel boekenliefhebbers en gebruikers is een 
in linnen band gebonden boek vanzelfsprekend als het boek, mooi, sterk en waardevol moet 
zijn. Veel is door L. van Heek Textiles gedaan om de ontwerper of uitgever in staat te stellen 
een echte keus te laten maken uit de verschillende soorten linnen en de bij de tijd passende 
kleuren. Een van de voordelen van linnen ten opzichte van veel andere bandmaterialen is de 
uitstraling van een natuurproduct het aanvoelen ervan en de ontstane structuur na het weven. 
Maar ondanks deze kenmerken zal een in linnen gebonden boek toch herkenbaar moeten zijn, 
dus voorzien moeten worden van tenminste een titel op het voorplat en de rug. Een machinaal 
vervaardigde boekband krijgt in de boekbinderij in enkele seconden de door de ontwerper be-
paalde vorm, uitstraling en bedrukking. Vooral het aanbrengen van de functionele plat- en 
rugtitel en de mogelijke afbeeldingen of versieringen moeten in een industrieel proces voor-
spelbaar worden aangebracht. De huidige technieken voor het bedrukken van linnen bestemd 
voor boekbanden, worden onderverdeeld in het bedrukken van het linnen vòòr en na het ma-
ken van de banden. Het opmaat gesneden linnen kan in offset- en zeefdruk worden bedrukt. 
Linnen boekbanden kunnen bedrukt worden in blind- of reliëfdruk en door gebruik te maken 
van warmdrukfolie kunnen titel en afbeeldingen in kleur- of metaalfolie worden gedrukt. 
Combinaties van deze druktechnieken op één boekband zijn zeker mogelijk. Zo kan de titel op  
rug en het voorplat in folie worden gedrukt en in een vooraf aangebrachte blinddruk een in 
offset gedrukte sticker met een kleurrijke afbeelding worden geplakt. Creatieve ontwerpers en 
vindingrijke boekbinders zijn er in geslaagd om veel mooie en verrassende boekbanden te 
produceren. Het is een uitdaging om in goed overleg tussen ontwerper en boekbinder het ont-
werp af te stemmen op de voorhanden zijnde materialen zoals linnen, folie, bord, kapitaal-
band, leeslint en schutbladenpapier met daarnaast de juiste stempels en de benodigde druk-
technieken. Voor oplagen die zich ervoor lenen zal soms het aloude handwerk niet worden 
geschuwd. In de volgende hoofdstukken zal aan ieder onderdeel aandacht worden geschonken 
met de nadruk op het bedrukken van linnen doormiddel van folie.

Foliedruk
Foliedruk op linnen ontstaat door het aanbrengen van een reliëf in het oppervlak van een 
boekband, een album of een kartonnage doormiddel van een verhitte stempel. Het kenmer-
kende is dat de plaatselijke materiaalvervorming van de afdruk en de gelijktijdige overdracht 
van de bepalende foliedelen onder werking van temperatuur en druk plaatsvindt. Daarvoor 
wordt het motief van het preegstempel verdiept in het materiaal gedrukt. Vindt dat plaats zon-
der gebruik te maken van folie, dan ontstaat door de druk en de verschroeiing of verkleuring 
van het materiaal een blinddruk. Als de preegstempel in verschillende diepten is gegraveerd 
ontstaat een reliëfafdruk. Vroeger werden voor de kleurenbedrukking van de band de stempels 
voorzien van inkt en daarna koud afgedrukt. Voor het vergulden werd gewerkt met zeer dun 
bladgoud wat naast het moeizaam opbrengen ook handmatig weggepoetst moest worden. Te-
genwoordig wordt er een keuze gemaakt uit de vele soorten voor linnen geschikt gemaakte 
kleur- of metaalfoliesoorten. Deze worden altijd met verhitte stempels aangebracht. Het folie-
drukken is daardoor een droge druktechniek. De voor het drukken bestemde lagen van de folie 
worden in droge toestand op het linnen aangebracht en behoeven geen nabewerking. Afhanke-
lijk van de te bedrukken tekst of afbeeldingen wordt met veel, of zeer veel drukkracht de ge-



wenste afdruk tot stand gebracht. Daardoor ontstaat een vrij diepe ‘moet’ of afdruk in het lin-
nen en het bord van de boekband. De dikte van de gebruikte garens en de fijnheid van het 
weefsel is bepalend voor de scherpte van de afdruk. De belangrijkste factoren voor een folie-
druk zijn: het linnen als bekledingsmateriaal, de soort folie, de drukspanning, de stempel en 
de temperatuur ervan en de duur van de druk. De folieafdruk komt tot stand doordat de ver-
hoogde delen van de stempel door de folie heen in de boekband worden geperst. Door de 
warmte invloed van de stempel wordt het bestemde deel van de folie van de drager losge-
maakt en wordt de kleefkracht geactiveerd waardoor de afdruk en de hechting op het linnen 
tot stand komen. De persdruk zorgt ervoor dat de kleur- of metaallaag van de folie zich blij-
vend hecht op het linnen. Een bijkomend voordeel van de moetvorming is dat de folie ver-
diept wordt aangebracht zodat deze beschermt is tegen afwrijven en verdere beschadigingen. 
De benodigde drukspanning, de duur van de druk maar ook de temperatuur van de stempel en 
de folie moet afgestemd zijn op de fijnheid van het drukbeeld en de aard van het weefsel. Na 
het afdrukken wordt het gedeeltelijk gebruikte folie doorgevoerd en machinaal opgerold. Het 
slagen van dit ‘doordruksysteem’ hangt af van het loslaten van de folie van de drager en het 
scherp afdrukken en hechten van de drukdelen op het linnen. Door gebruik te maken van ver-
schillende soorten folie kunnen op linnen meerdere effecten worden bereikt. Er kan gedrukt 
worden met matte of meer glanzende kleurfolie. Goud of zilver kan naar keuze mat, zijdenmat 
of hoogglanzend zijn. Voor linnen is zijdenmatte of matte folie vaak mooier dan het hoog-
glanzende. Een vrij zware afdruk van een ondergrond voor een titelschild in matte folie zorgt 
ervoor dat de structuur van het linnen geheel glad wordt gedrukt. Daarover kan in een tweede 
productiegang, met goud- of zilverfolie een scherp gestoken titel van een klein lettertje mooi 
worden afgedrukt. Als deze titel rechtstreeks op het linnen afgedrukt zou worden is de kans 
groot dan bepaalde delen van letters dichtlopen. Ook stempels waarbij de tekst is uitgespaard 
zijn mooi te bedrukken, de titel is in een soort reliëfvorm zichtbaar. Voor deze toepassing is 
goud- of zilverfolie te verkiezen boven kleurfolie. Deze foliesoorten zijn dekkende dan kleur-
folie, geven een scherpere afdruk en zijn krasvaster. Het foliedrukken staat bekend als een mi-
lieuvriendelijk drukprocédé. Het ontbreken van oplosmiddelen en stof is een fijne bijkomstig-
heid. De gebruikte folieresten kunnen met het normale afval worden verwijderd. Voor het re-
cyclen van papierproducten die met folie bedrukt zijn is de opgebrachte folie geen beletsel 
voor het proces.

Samenstelling van de preegfolie
Preeg- of warmdrukfolie is opgebouwd uit verschillende lagen. De dikte en het aantal van de-
ze lagen bepaald de uiteindelijke toepassing.
De drager dient als grondlaag en transportmiddel voor de overige lagen. Doorgaans is daar 
een 12 micron sterke polyesterfolie voor gekozen met de volgende bijzondere eigenschappen, 
het is redelijk maatvast, elastisch en hittebestendig. De folie wordt tussen het af- en oprollen 
onder spanning door de verguldpers gevoerd en komt tijdens het drukken in aanraking met de 
verhitte stempels. Des te dunner de drager des te scherper de latere afdruk op linnen.
De scheidingslaag of release coating zorgt ervoor dat de op elkaar aangebrachte lagen die be-
stemd zijn voor de afdruk en hechting op linnen, zonder beschadigingen los laten van de dra-
ger en door de stempel worden overgenomen.
Voor deze scheidingslaag wordt een kleurloze was met een smeltpunt van 
55-70°C gebruikt. Deze lost door de hitte van de stempel volledig op. Duidelijk zal zijn dat de 
minimale temperatuur van de stempel boven dit smeltpunt moet liggen. De dikte van deze 



waslaag is bepalend voor het makkelijk of moeilijk loslaten van de folie van de drager. Voor 
makkelijk scheidende folie moet een dikke waslaag worden aangebracht. Deze ‘vette’ folie 
wordt gebruikt voor het drukken van grote vlakken en zware teksten. Een dunne schei-
dingslaag maakt het mogelijk om op fijne linnenstructuren scherpe, kleine tekens of afbeel-
dingen te drukken. De dikte van de waslaag is 0.1-0.2 micron.
De top- of kleurcoating wordt voor metaalfolie aangebracht in een dikte van 1.0 micron. Deze 
coating is doorgaans gekleurd en bepaald daardoor mede de kleur van de latere afdruk. De 
coating zorgt tevens voor een bescherming van de eronder aangebrachte aluminiumlaag tegen 
oxidatie en om de latere afdruk kleurecht en wrijfvast te maken. Het verschil tussen zilver- en 
goudfolie is de transparant gele topcoating, die de vacuümopgebrachte aluminiumlaag kleurt. 
De overige specificaties zoals mat, satijn of glans en de weerbestendigheid worden tevens 
door deze topcoating bepaald. De aluminium coating wordt onder vacuüm aangebracht bij 
zeer hoge temperaturen en condenseert door afkoeling. Het resultaat is een zeer dunne egaal 
gevormde metaallaag die ondoorschijnend is. De hechtingscoating of kleeflaag is 1.0-1.3 mi-
cron en bepaald in welke mate een folie op de ondergrond moet hechten. De laag bestaat uit 
een door hitte smeltende kleefstof die door de verhitte stempel wordt geactiveerd. De hechting 
op het linnen moet sterker zijn dan die op  de drager. De op zich niet zo kwetsbare hechtlaag 
zorgt naast de hechting op het linnen oppervlak tevens voor het afsluiten van de verschillende 
folielagen. Grove linnensoorten vragen om een dikkere hechtlaag, die tevens oneffenheden in 
de ondergrond nivelleren. Fijne of gladde linnenstructuren kunnen bedrukt worden met een 
dunnere hechtlaag. Foliefabrikanten geven de verschillende hechtcoatings veelal een andere 
kleur zodat de gebruiker die kan herkennen. Pigment- of kleurfolie heeft een structuur zoals 
hierboven is omschreven. De topcoating en de gemetalliseerde laag is daarbij samengevoegd 
tot een pigmentrijk dikkere kleurlaag. Des te lichter de kleur, des te grover zijn de gebruikte 
pigmenten.

Soorten folie
De optisch werkzame lagen in de folie bepalen de soort. Voor bedrukking op linnen is geme-
talliseerde en kleurfolie belangrijk. De optisch werkzame lagen van de opgedampte alumini-
umfolie worden middels de topcoating met een transparante laklaag afgedekt. Deze laklaag 
beschermt de metaallaag, zorgt voor de glans en de kleur. Door kleurloze lak te gebruiken 
blijft het aluminium zichtbaar wat wij zien als een spiegelende zilverglans. Een geel transpa-
rante laklaag veroorzaakt goudfolie. Andere soms felle kleuren van de topcoating zorgen voor 
gekleurde hoogglansfoliesoorten. Hoogglansfolie doet het op linnen goed voor een kleine 
tekstregel. Voor grote vlakken doet deze folie kitscherig aan daarbij is de hechting op linnen 
niet optimaal. De was-, kleur- of verfcoating wordt voor de foliefabricage aangebracht met 
behulp van ceramische walsen of walsen van verchroomd staal. Het zeer gelijkmatig opdragen 
kan tot een beheersbare dikte vanaf 0.01-0.02 micron plaatsvinden. In veel gevallen wordt, 
door gebruikt te maken van geforceerde droging meerdere lagen op elkaar in één machine-
gang aangebracht. Het gemetalliseerde effect wordt bereikt door opdamping onder vacuüm. 
De laagdikte daarvan is nog geringer. Voor een standaardrol 0.61 x 61 meter is 2 gram alumi-
nium voldoende om het zilver of goud effect te verkrijgen.

Kleurkaarten en folie bestellen
Al de folieleveranciers geven op verzoek uitgebreide kleurkaarten uit bestemd voor binders 
maar ook voor ontwerpers, uitgevers en drukkers die een keuze moeten maken uit de vele 



kleuren en soorten. Veel is gedaan om een aansluiting te realiseren op de meest gebruikte 
drukkleuren en bekledingsmaterialen. Voor de ontwerper is het aan te raden uit te gaan van de 
foliekleuren op de kleurkaart. Het mengen van kleuren zoals mogelijk is bij offset- en zeef-
druk is bij foliedruk niet mogelijk. Ook het gebruik van 2 kleuren in één drukgang van twee 
verschillende fabricaten is niet aan te raden. Niet al de op de kleurkaart voorkomende kleurfo-
liesoorten zijn geschikt gemaakt voor linnen. In de meeste gevallen is dat door een codering 
duidelijk aan gegeven. Omdat de vraag naar folie voor linnenbedrukking in verhouding tot 
andere toepassingen niet groot is, is het raadzaam om vooraf bij de leverancier te informeren 
naar geschiktheid, voorraad en levertijd. Proefrolletjes zijn altijd beschikbaar voor het maken 
van een persproef op het bewuste linnen. Vooral lichte foliekleuren wijken op het linnen af 
van de kleur op de kaart. Het werkt voor de binder fijn als de vormgever of drukker over de-
zelfde kleurkaarten kan beschikken. Het corresponderen met behulp van codenummers werkt 
goed en voorkomt vergissingen. Informeer steeds of een bepaalde ‘gekozen’ kleur nog wel in 
het assortiment is opgenomen, zo ja dan is reservering aan te bevelen. Voor seriematige pro-
ducties is het belangrijk om aan de tijdige beschikbaarheid van een specifieke kleur folie te 
denken. Het in aanmaak produceren van folie is tijdrovend en kostbaar. De minimale afname 
voor aanmaak is doorgaans 100 masterrollen van 610 mm x 122 m.
Folie bestemd voor de boekbinderij wordt wat breedte- en lengtemaat betreft afgestemd op de 
te gebruiken verguldpersen. Meestal wordt besteld op rollen met een standaardbreedte van 
610 mm of 24 inch. In bijzondere gevallen kan dat ook op 76 of 1220mm. De standaard rol-
lengte is 61 meter (200 feet) of een veelvoud daarvan. Voor het berekenen van de benodigde 
hoeveelheid zijn doorgaans bij de leverancier foliedoortrekschema’s verkrijgbaar. De leveran-
cier kan de rollen op de gewenste breedte snijden Voor veel gebruikte standaardsoorten zorgt 
de binder zelf voor het snijden. Belangrijk voor de verwerking van folie is de label op de rol. 
Zonder deze aanduiding lijken alle zilver en goudfolies op elkaar. Op deze label staan ook de 
artikelcode en het batchnummer. Bij klanten of nabestellingen zal daar zeker naar gevraagd 
worden. Al de bij de productie belangrijke gegevens zijn daarin vastgelegd. 
Achter in dit boek staan de namen en adressen van de meest bekende folieleveranciers voor 
het foliedrukken in metaal- en kleurfolie op linnen.

Overleg vooraf tussen ontwerper, drukker en binder.
De vormgever moet rekening houden met factoren die voortkomen uit de machinale vervaar-
diging van boeken en de daarbij te gebruiken materialen. Daarnaast is het zeer belangrijk dat 
er een band ontworpen wordt die past bij de inhoud ‘De band is de spiegel van de inhoud’. Er 
is een wereld van verschil tussen een rijk uitgevoerd jubileumboek en een zakelijk in donker 
linnen gebonden wetboek. De materiaalkeuze van linnen is ook belangrijk.  In tegenstelling 
tot bij voorbeeld papier heeft het onbedrukte linnenvlak van een boek wel degelijk een func-
tie. Het verschil tussen fijn geweven Printex en Buckram of natuurlinnen is groot. Het be-
drukken van de titel op rug en plat en de erbij horende versieringen moeten afgestemd worden 
op de linnenstructuur. Voor het toepassen van een kader op het voorplat en de rug moet reke-
ning worden gehouden met de dikte van de inslagen. Vooral voor de dikkere linnensoorten 
kan dat, met name op de rug, voor aanzienlijke hoogteverschillen zorgen. Bij het bedrukken in 
folie kan in één machinegang meerdere kleuren folie of een blinddruk worden verwerkt. Wel 
kan dat consequenties hebben voor de stand van bijvoorbeeld een rugtitel. Een fijn getekende 
illustratie of een handtekening zal na het afdrukken in kleur- of metaalfolie, minder fijn over-
komen dan dat is bedoeld. Door de noodzakelijke zware persing ontstaat een duidelijkere af-
druk dan bedoeld is. In een dergelijk geval zal men moeten kiezen voor een bedrukking, voor-



af in offsetdruk. Het bedrukken in offsetdruk kan een extra dimensie geven aan het boek 
vooral omdat men volledig vrij is in de kleurtoepassing en er gewerkt kan worden met fijne 
rasterafbeeldingen en/of verlooptinten. Denk erom dat grote vlakken of groot uitgevoerde tek-
sten bedrukt in kleurfolie zeer kwetsbaar zijn in gebruik. De verflaag zal snel beschadigd zijn 
en het boek ontsieren. Vooraf in offset bedrukte stickers zijn prachtig te combineren met een 
foliedruk. Het inplakken van dergelijke etiketten blijft handwerk en is daardoor niet goed-
koop. Anders wordt het als door het gebruik van een etiket een stofomslag overbodig is ge-
worden. Dan is een deel van het vrijgekomen budget goed besteed.

Technische specificaties en Foliekarakteristieken
De ene keer moet folie zeer scherp uitdrukken, de andere keer een groot vlak geheel afdekken. 
Om deze reden is er een groot aantal verschillende folies op de markt, met evenveel verschil-
lende karakteristieken. Bij het bedrukken van boekbanden heeft de binder meestal te maken –
met een combinatie van titel en versiering. Een universele bruikbare folie is het streven van 
iedere foliefabrikant maar dat zal nog wel even op zich laten wachten.
Op verzoek zal iedere folieleverancier voor zijn soorten gedrukte technische specificaties ver-
strekken. De informatie bestaat uit vermeldingen en aanbevelingen voor verwerking en toe-
passing. 
Genoemd worden:
* Hechting en geschiktheid op genoemde oppervlakken zoals; linnen, gedrukte omslagen,
   papier, etiketten, kunstleer, leer, PVC, of gelamineerde vellen.
* De randscherpte van de afdruk.
* De geschiktheid voor het afdrukken van fijne of gemiddelde teksten of.
* Gebruiksvoorbeelden zoals: boekbanden van linnen, omslagen, of etiketten.
* Preegtemperatuur voor de verwerking op kniehefboom- of cilinderpersen.
* Beschikbaarheid van kleuren en de verdere specificaties per foliesoort.
Deze informatie is altijd een richtlijn en wordt onder voorbehoudt gemaakt. Aangegeven 
wordt dat het maken van een proefdruk aanbevolen wordt. De te gebruiken apparatuur, de 
eventuele bedrukking of veredeling van het te bedrukken materiaal en het vakmanschap van 
de drukker is te verschillend om een sluitend advies te kunnen geven.

De volgende folieleveranciers zijn bekend met ons linnen:
APO Foils   www.apigroup.com
KURZ  www.kurz.de
CFC OESER  www.cfcintl.com

Bandstempels
Vroeger werden boekbanden bedrukt met bij de binder aanwezige losse letters, lijnen, orna-
menten en stempels. Diverse lettersoorten, met en zonder schreef, in verschillende corpsen, 
maakten het mogelijk een bandontwerp te maken passend bij de typografie van het binnen-
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werk. Tegenwoordig is de ontwerper niet aan bestaand lettermateriaal of bepaalde stempels 
gebonden. Hij kan de band, geheel naar eigen inzicht, afstemmen op de vormgeving van de 
inhoud, waarvoor vervolgens afhankelijk van het bandmateriaal, de noodzakelijke stempels 
worden gemaakt.
Stempels voor het bedrukken van linnen banden kunnen naar keuze uit lichtmetaal of messing 
worden vervaardigd. Magnesium stempels worden geëtst en messing stempels gegraveerd.
Het lichte metaal van de magnesiumstempels laat zich tijdens het etsprocédé goed weg etsen, 
wat tot een goed bruikbare bandstempel leidt. Een magnesium stempel wordt nadat het druk-
beeld fotografisch is aangebracht tegelijk met andere op een grote plaat vervaardigd en daarna 
losgezaagd. Elke stempel wordt op een proefpers met inkt afgedrukt op papier. Deze afdruk 
wordt bij iedere stempel gevoegd, zodat de opdrachtgever of de binder de noodzakelijke in-
gangscontrole kan uitoefenen. Het oppervlak van de stempel is voldoende gesloten en is daar-
door geschikt voor enkele stuks en voor kleine en middelgrote oplagen. In veel gevallen wordt 
voor een oplaag besloten om in plaats van één, twee dezelfde stempels, te laten maken. Reden 
hiervan is de prijs en de levertijd. De stempelmaker heeft een leesbaar positief film of een 
juist digitaal document nodig. Messing stempels zijn aanzienlijk duurder en vragen en langere 
levertijd. Messing stempels worden, net zoals magnesium stempels gemaakt in de standaard- 
dikte van 7 mm. De op zich geringe hoogte dient om de grote drukspanning te verdragen. Het 
messing voor de bandstempels bestaat uit een legering van ca. 58% koper, 40% zink en 2% 
lood. Het is daardoor een hard metaalsoort, die zich op de graveermachine, met roterende 
frees, kort en scherp laat verspanen, Hierdoor worden bramen voorkomen en ontstaat een 
strakkere snede. Voorts is messing redelijk slijtvast, heeft een uitstekende warmtegeleiding en 
kan veel hitte verdragen. Deze hitte is bij sneldrukkende machines noodzakelijk. Door het 
zeer gesloten oppervlak heeft messing de eigenschap dat het aan goud-, zilver- of kleurfolie 
een hoge glans geeft, zichtbaar beter dan magnesium stempels. Een goed gegraveerde stempel 
moet aan de volgende eisen voldoen: de omtrek en de grote partijen moeten ten minste 2 mm 
zijn weggefreesd, in de kleine partijen moet de diepte zo groot mogelijk zijn en het talud van 
het drukbeeld moet overal zo steil mogelijk zijn. Voorheen werden de messing stempels ge-
graveerd op een pantograaf- graveermachine. Tegenwoordig werken de graveermachines 
computer gestuurd wat betekent dat de titels en/of afbeeldingen online digitaal aangeleverd 
kunnen worden. Een groot voordeel hiervan is de zeer hoge precisie en de wetenschap dat de 
stempelmaker in staat is om in noodgevallen, als een stempel niet meer bruikbaar is, zeer snel 
een nieuwe te maken. Ook kan de stempelmaker bijvoorbeeld de breedte van de tekst, op een-
voudige wijze aanpassen aan een veranderde rugbreedte van een boek terwijl de letterhoogte 
gelijk blijft. In bijzondere gevallen kan ook gekozen worden voor stempels waarin een bij-
zonder dessin of figuur wordt gegraveerd. Hierdoor kan in een afbeelding gewerkt worden 
met glanzende en gematteerde oppervlakken. Het prijsverschil tussen geëtste en gegraveerde 
stempels is door de moderne vervaardigingmethode kleiner geworden zodat voor kwaliteits-
boeken en kleine oplagen sneller gekozen wordt voor messing stempels.
Voor de zgn. reliëfdruk kunnen ook aangepaste stempels worden gemaakt. Door te graveren 
op verschillende niveaus kunnen bij het drukken verrassende resultaten worden bereikt. Na 
het blinddrukken ontstaat door de lichtval op het boek, het wisselende spel van licht en scha-
duw, wat tot verrassende resultaten kan leiden. Voor zeer precies foliedrukwerk zal de stem-
pelmaker rekening moeten houden met het uitzetten van de verhitte stempels. Als dat voor 
kartonnages of boekbanden het geval is moet de stempelmaker daar op grond van zijn erva-
ring rekening mee houden.



Als een stempelmaker niet in de buurt is kunt u via een ander weg aan de gewenste stempels 
komen. Via Internet zorgt Universal Engraving, Inc in Kansas USA voor veel informatie op 
hun web-site www.universalengraving.com. Al de voorkomende stempels worden beschreven en 
getoond. Er is een online order systeem waarbij via e-mail en een attachment de informatie 
kan worden verzonden voor het vervaardigen van een stempel. Door het aangeven van ge-
wenste soorten graveringen en diepten kunnen de meest ingewikkelde soorten stempels op 
grote afstand worden gemaakt zodat waar dan ook in de wereld gebruik kan worden gemaakt 
van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. 
 
Bevestiging van stempels op de verguldpers
Stempels of losse letters kunnen met behulp van een speciale insluitplaat tussen lijsten en 
sluitstukken vastgezet worden. Deze werkwijze wordt vooral door handboekbinders gebruikt.
In oplaag gebonden boekbanden worden op een half- of volautomatische verguldpers gedrukt 
waarbij meestal de stempels doormiddel van smelttape op de verwarmingsplaat worden vast-
gezet. Om hoogteverschillen bij het drukken en het loslaten van de stempel tijdens het druk-
ken te voorkomen is het raadzaam de gehele stempel met tape te bedekken. Na een aanwarm-
periode van minimaal één minuut en een temperatuur van 100 °C zit het stempel muurvast op 
de drukplaat. Bij de nieuwste verguldpersen wordt een speciale met gaten voorgeboorde be-
vestigingsplaat geleverd. Deze gaten zijn op een vast afstand van 10 mm naast en boven el-
kaar aangebracht. Door dit stramien te programmeren op de computer kan de stempelmaker 
tijdens het graveren, buiten het drukbeeld, op de juiste plaatsen bevestigingsgaten mee-ëtsen 
die later uitgeboord worden. Het grote voordeel hiervan is dat de persvergulder de stempels 
voor het plat en de rug buiten de machine met zeer grote precisie kan positioneren en vastzet-
ten. Hierdoor wordt de insteltijd aanzienlijk bekort.

Preeg- of verguldpersen
In handboekbinderijen wordt gewerkt met handbediende verguldpersen voor het bestempelen 
van enkele stuks en kleine series. De machines hebben al naar gelang het fabricaat en type een 
drukvlak tot ongeveer 21 x 30 cm. Het zijn mechanische machines, voorzien van kniehef-
boompersing en een hefboom. De persvergulder bepaald zelf de duur van de druk door de 
hefboom snel of langzaam over te halen. De machine kan uitgevoerd zijn met een instelbare 
foliedoortrekinrichting en een thermostaat is standaard. Een eenvoudige rug- of plattitel kan 
ook gedrukt worden op een Prägnant. Dat is een handmatig bediende pers met een kniehevel-
persing waarbij de folie op een smal rolletjes handmatig wordt doorgevoerd. De losse letters 
of het ornament worden regel voor regel in een verwarmde letterhaak geplaatst en op de aan-
gelegde band gedrukt. Door verplaatsing van de aanleg wordt de stand op de band bepaald. 
De Easymark of de nieuwste versie de Präzimark is een computergestuurd foliestempelappa-
raat, speciaal ontwikkeld voor het in folie afdrukken van wisselende titels, namen of teksten. 
De machine treft u aan bij bibliotheekbinders voor de wisselende rug- en plattitels en bij pro-
ductenten van agenda’s, kalenders en relatiegeschenken voor het op naam stellen van de eind-
producten. Het stempelen geschiedt letter voor letter door middel van een verwarmde letterrol 
waar afhankelijk van lettertype en corps van 90 tot 200 karakters opzitten. Titels en teksten 
worden ingegeven door het intikken op het toetsenbord of door het invoeren van op een dis-
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kette aangeleverde data die later via het beeldscherm naar het stempelapparaat wordt ge-
stuurd. Voor bibliotheekwerk is het mogelijk om de verschillende titels op stand op te slaan 
zodat deze eenvoudig zijn aan te passen. De machinale productie is ongeveer 40 tot 50 ver-
schillende banden, rug- en plattitel door elkaar per uur. Voor het drukken van wisselende na-
men op agenda’s ligt de productie boven de 200 ex. per uur. Bij half-automatische verguldper-
sen worden de banden met de hand op de uitgeschoven tafel tegen de aanleg gebracht, deze 
wordt mechanisch onder de verhitte drukplaat gebracht waarna deze gedurende een instelbare 
druktijd worden afgedrukt. De banden worden handmatig weer van de opengeschoven invoer-
tafel afgenomen. De foliedoortrek, de invoersnelheid, de temperatuur en de duur van de druk 
worden vooraf ingesteld. 
Uitgaafbinderijen werken doorgaans met volautomatische verguldpersen. Daar worden de 
banden stapelsgewijs ingevoerd. De onderste band wordt onder uit de stapel naar voren ge-
schoven en met behulp van bewegende zuigarmen op de perstafel gelegd en tussen bewegen-
de aanleggen uitgericht. Daarna volgt het persen, zonodig onder zeer hoge druk. De banden 
worden, ook weer door zuigarmen opgenomen en staffelsgewijs of in kleine stapeltjes uitge-
voerd. De meest voorkomende machine is de Kolbus PE verguldpers. De nieuwste uitvoering 
heeft een maximaal werkformaat van 660 x 405 mm en een drukplaat van 420 x 355 mm. De 
maximale snelheid is 80 banden per minuut. Dergelijke machines kunnen ook in tandem, ach-
ter elkaar worden geplaatst. Daardoor is het mogelijk bij één keer in- en uitvoeren twee ver-
schillende bedrukkingen uit te voeren. De folieafwikkeling wordt digitaal ingesteld. De twee 
stuurmotoren kunnen elk tot drie verschillende kleuren folie gelijktijdig doortrekken. De zeer 
precisie instelling zorgt voor een aanzienlijke besparing van de folie doordat een kleine ruimte 
tussen de twee afdrukken mogelijk is. Ook wordt er geen folie doorgetrokken als de machine 
een slag maakt zonder boekband. Verguldpersen kenmerken zich door hun robuuste bouw en 
gaan zeer veel jaren mee.

Blind- en reliëfdruk
Voordat boeken bedrukt werden met goud- of kleurfolie werd het leer of perkament met be-
hulp van blinddruk van een titel of versiering voorzien. Met de voor het bandmateriaal beno-
digde verhitte letters of stempels werd de afbeelding met grote kracht in de band geperst. 
Door deze druk en de verschroeiing of verkleuring van het materiaaloppervlak ontstond de 
afdruk. 
Blinddruk kan als zelfstandige druktechniek worden gebruikt in plaats van bijvoorbeeld folie-
druk. Vooral grote vlakken of titels, een lijnenmotief of een ornament komen op linnen prach-
tig uit. Veel platen- of kunstboeken voorzien van een kleurrijke stofomslag en in een linnen-
band gebonden krijgen een blindruk op de band zodat het boek ook zonder stofomslag her-
kenbaar blijft. De blinddruktechniek kan ook als een voorbereidende handeling worden gezien 
als plaatselijk het ruwe oppervlak van het linnen gladgeperst moet worden om daarna een af-
druk van een kleine of fijne tekst of afbeelding mogelijk te maken. Ook als vooraf in offset 
gedrukte afbeeldingen op papier of zelfklevend materiaal opgeplakt moeten worden is een 
blinddruk noodzakelijk om de plaats van het etiket te bepalen en om deze afbeelding ‘ver-
diept’ op te kunnen plakken. Voor blinddruk zijn dezelfde stempels nodig als voor foliedruk. 
Voor reliëfdruk is normaal een patrijs en een matrijs of een stempel en een tegenvorm  nodig. 
Voor het in blind – of foliedrukken van papier en dun karton is dat geen probleem. Anders is 
het als er boekbanden moeten worden bedrukt die middels de schutbladen om een boekblok 
worden geplakt. De reliëfdruk mag dan niet zichtbaar zijn aan de binnenzijde van het boek. 



Een reliëfdruk van bij voorbeeld een wapen of een medaillon op een linnen band komt tot 
stand door het blinddrukstempel in meerdere diepten te etsen of te graveren. Door de omge-
ving van een afbeelding glad te drukken komt de afbeelding zelf omhoog. Door afwisselend 
met vlak en raster te werken kunnen verrassende resultaten worden bereikt. Reliëfdruk kan 
naast in blinddruk ook in goud- of zilverfolie worden toegepast.

Veel voorkomende problemen bij foliebedrukking
De kleurlaag van de metaal- of kleurfolie hecht zich niet op het linnen of springt los bij de 
geringste buiging van het materiaal.
Oorzaak: temperatuur te laag of een te geringe drukspanning
Oplossing: temperatuur juist instellen en plaatselijk of in zijn geheel meer drukspanning ge-
ven. Het verlengen van de druktijd heeft geen invloed op een afdruk met te weinig spanning. 
Een lagere temperatuur kan wel iets gecorrigeerd worden met een langere druktijd. Het is ver-
standig om met een lage temperatuur te beginnen, verhogen gaat sneller dan afkoelen.

Onscherpe afdruk van de contouren, de glanzende goud- of zilverfolie wordt mat, een regen-
boogeffect wordt zichtbaar op de folieafdruk of de polyesterdrager versmelt.
Oorzaak: temperatuur te hoog
Oplossing: temperatuur juist in stellen.

Het niet voldoende hechten van de afdruk op linnen
Oorzaak: te korte druktijd of een te hoge snelheid van de machine. Er is sprake van onvol-
doende warmteoverdracht.
Oplossing: de druktijd verlengen en juist instellen of de machine langzamer laten draaien.
 

Het ontbreken van bepaalde delen van de folie in de afdruk
Oorzaak: de foliedoortrek is niet goed ingesteld zodat de eerder gemaakte afdruk van het 
voorgaande beeld op de folie een goede afdruk onmogelijk maakt. Ook kan de  geleider die de 
hoek bepaald waaronder de folie los wordt gemaakt van de stempel niet juist zijn ingesteld. 
Het kan nodig zijn om de foliedoortrek zodanig te vertragen dat de folie en de linnen onder-
grond meer gelegenheid krijgt om af te koelen en daardoor beter te hechten.
Oplossing: de ruimte tussen de twee afdrukken iets groter maken en de geleider onder de juis-
te hoek instellen zodat de folie makkelijker los komt van de drager na het drukken. Het juiste 
tijdstip van het loskomen van de folie na het afdrukken is belangrijk.

Ongelijke afdruk van de stempel op het linnen
Oorzaak: afgesleten of beschadigde stempel, meer drukspanning geeft alleen een vettere af-
druk.
Oplossing: stempel vervangen of er voor zorgen dat de ondergrond plaatselijk aangepast 
wordt door te toestellen.
Door een te zachte ondergrond te gebruiken wordt de afdruk steeds slechter. Kleine lettertjes 
of fijne ornamenten vragen om een harde ondergrond.

Vette onscherpe afdruk van tekst of afbeeldingen
Oorzaak: de duur van de druk is te lang



Oplossing: de preegtijd juist instellen

Het is duidelijk dat de factoren die nodig zijn voor een goede afdruk, temperatuur, duur van 
de druk en de drukspanning tezamen met het te bedrukken linnen en het vakmanschap van de 
persvergulder zorgen voor het gewenste resultaat. Het is raadzaam om bij het bedrukken van 
de verschillende linnensoorten en de gebruikte de

Het in offset bedrukken van linnen
Het in offset bedrukken van vooraf op maat gesneden vellen linnen lijkt moeilijker dan het is. 
Boekbinderslinnen laat zich, afhankelijk van het soort, goed bedrukken. Het oppervlak van 
het linnen moet niet te ruw zijn en belangrijk is dat de vellen goed vlak liggen zodat invoeren, 
aanleggen en doorvoeren zonder problemen kan plaatsvinden.
Waarom linnen in offset bedrukken?
Door het in één kleur bedrukken van linnen kan de ontwerper de teksten en afbeeldingen door 
laten lopen van voorplat via de rug tot op het achterplat. De bekende onderbreking van de be-
drukking in de knepen komt hierdoor te vervallen. Het is zeker voor grotere oplagen, een 
voordelige oplossing te meer omdat door de bedrukking het stofomslag overbodig wordt. De 
boekband moet qua ontwerp en uitstraling één geheel vormen met de gedrukte inhoud, die 
ook in offset wordt gedrukt. De ontwerper kan zijn lay-out en de daarvoor gebruikte tekst en 
afbeeldingen doorlaten lopen op de schutbladen en op het linnen bandmateriaal. Betere stu-
dieboeken en naslagwerken worden veel in linnen gebonden. Het gebruiksboek moet in de 
etalage van de boekhandel, in de catalogus en bij de lezer dezelfde uitstraling en herkenbaar-
heid hebben. Op de band, zonder het lastige stofomslag, moet zichtbaar zijn dat het gaat om 
bijvoorbeeld een medisch handboek of een biologisch vakonderdeel. Op het boek moet daar-
voor naast de titel en de vermelding van de uitgever een passende full colour  afbeelding ge-
drukt zijn. Een fijn gerasterde afbeelding kan niet in folie worden gedrukt dus is offset de op-
lossing. Ook kan het linnen bedrukt worden met een veelkleurig motief dat toegepast kan 
worden in verschillende hoofdkleuren. Speciale afdelingen van grootwinkelbedrijven verko-
pen dat linnen toegepast in de vorm van fraai gepresenteerde notie- en schrijfboeken, agen-
da’s, ringbanden en mappen en andere eindproducten voor het opbergen of verzamelen van 
foto’s en andere documenten. Linnen kan ook bedrukt worden met een lijnmotief dat als on-
dergrond dienst doet. Seriematig kan de ontwerper dan een onderscheid in titels maken door 
met wisselende kleuren te drukken op verschillende kleuren linnen. Foliedruk kan na het ban-
denmaken in een dekkende kleur een titelschild creëren waarna eveneens in foliedruk de titel 
kan worden bedrukt. In tegenstelling tot een bedrukt papieren band is het voor een bedrukte 
linnen band belangrijk dat het linnen niet geheel wordt bedrukt.  De structuur en de basiskleur 
van het linnen moeten voor een groot deel zichtbaar blijven. Linnen is een bijzonder bekle-
dingsmateriaal met een grote sterkte en een onovertroffen kleurkracht. Dat mag zichtbaar en 
voelbaar blijven. Extra effecten worden bereikt als de gerasterde achtergrondafbeelding in een 
kleur wordt afgedrukt die een eenheid vormt met het gekleurde linnen. Hierdoor wordt de on-
geëvenaarde kleurkracht van linnen gecombineerd met de gebruikte afbeeldingen. Dit kan ook 
in verlooptinten worden gedaan en zo een wezenlijk bijdragen vormen aan de bijzondere uit-
straling van het boek. De inkt van de afdruk zal penetreren in het weefsel, zonder het weefsel 
zelf, te vervormen zoals foliedruk dat doet. Voor steeds meer vormgevers is het een uitdaging 
om dit specifieke bandmateriaal te gebruiken voor boeken zoals, luxe jaarverslagen, gedenk- 
of jubileumboeken. Linnen kan ook van een speciaal voor offsetdruk geschikte coating wor-



den voorzien. Het offsetdrukken zal daardoor eenvoudiger zijn maar het linnen verliest wel 
wat van zijn voelbare structuur. Ringbanden of ander veel gebruikte eindproducten worden 
vaak van dit stevige linnen gemaakt. Door de grote vrijheid in offsetbedrukking kan ook be-
reikt worden dat ‘gevoelige kleuren’ zoals onderdelen van bedrijfslogo’s op de juiste wijze 
een plaats op de boekband krijgen.
De keuze van kleuren voor de foliedruk blijft toch beperkt tot het aanbod van de verschillende 
voor linnen geschikte foliesoorten.

Specificaties voor offsetdrukken op linnen
Op verzoek kunnen wij het linnen vanaf de rol snijden tot vellen met een opgegeven formaat. 
Wij doen dit vanaf jumbo rollen waardoor het linnen vlak ligt na het tot vellen snijden. Be-
langrijk is het tussenschieten van voldoende vellen karton en het goed afbinden van de pallet 
voor de verzending of opslag. Bij het vervaardigen van de litho’s moet rekening worden ge-
houden met de puntverbreding voor het afdrukken op linnen. Daarbij kan bij het drukken van 
vlakken door de grote inktopdracht een kleurafwijking ontstaan ten opzichte van het drukken 
op papier. Raster 54 is het maximaal haalbare. De drukker kan normale inktsoorten gebruiken 
en een natuurlijke luchtdroging. Wel moet de inktopdracht, om de gewenste kleurkracht te 
bereiken, groter zijn dan op papier omdat de inkt wegzakt in het weefsel. Ook kan het nodig 
zijn om bij een titel met een felle kleur, het linnen twee keer door te voeren. Vernissen op de 
pers is mogelijk maar dat gaat ten koste van het natuurlijk oppervlak van het linnen. Voorzich-
tigheid is geboden voor intensief bedrukte vlakken op de platten, die kunnen op onbedrukte 
delen iets af gaan geven bij het verpakken van de boeken als deze over elkaar schuiven.  Te 
intensief bedrukte knepen geven kans op smetten, beschadigen of veroorzaken glansstrepen 
bij het inbranden van de kneep tijdens het machinaal in de band zetten.



Zeefdruk op linnen
Zeefdruk is een ongelukkige vertaling van het Amerikaanse woord ‘silk-screen’, wat zijde 
scherm betekent. Zeefdrukken is het door een sjabloon strijken van inkt op het te bedrukken 
materiaal. De sjabloon, dat fotografisch is vervaardigd, is aangebracht op een zeefdoek van 
zijde, nylon of staalgaas. Dit vlechtwerk is strak opgespannen in een metalen raamwerk. Het 
te bedrukken materiaal, een stuk op maat gesneden linnen of de gemaakte boekband wordt 
aangelegd  tegen de  op de tafel aangebrachte aanleggen, zodat sluitwerk bij de drukken met 
meerdere kleuren mogelijk is. Op de zeef wordt inkt gebracht en met een rakel over de sja-
bloon gestreken, zodat de inkt door het gaas dringt. De zeefdrukinkt vervloeit tijdens het af-
drukken op de linnen ondergrond. Voor zeefdrukken op linnen wordt speciale inkt gebruikt 
met een zeer groot hechtvermogen. Het voordeel van deze druktechniek is dat de afdruk op 
ieder oppervlak aangebracht kan worden. Er zijn zeer fraaie resultaten mee te bereiken. Een 
nadeel van zeefdruk is dat de inkt niet snel droogt. Iedere band of stuk linnen moet afzonder-
lijk worden uitgelegd op droogrekken, wat veel ruimte en arbeid vergt. Zeefdrukinkten heb-
ben niets gemeen met welke verf of inkt dan ook in de overige grafische branches. Zeefdruk-
inkt wordt gemaakt van bepaalde pigmenten, gemengd met een bindmiddel, waarin kunsthars 
wel de belangrijkste is. De vrij dikke inkt wordt bij zeefdruk veel dikker opgebracht dan bij 
een andere druktechniek. De droging geschiedt nauwelijks door het wegtrekken in het materi-
aal, dat wordt bedrukt, maar door verdamping van de verdunning- en oplosmiddelen. Zeef-
drukinkt bestaat in matte en glanzende soorten. De matte inkt is kwetsbaar. De droogtijd is 
ongeveer een half uur. Glanzende inkt is zeer sterk en elastisch. De droogtijd is echter 3 uur. 
Door het gebruik van kleurechte, pigmentrijke inkten kan men in zeefdruk lichte kleuren over 
donkere kleuren drukken, waarbij een goede dekking wordt verkregen. Bij de meeste andere 
druktechnieken is dat niet mogelijk. Bedrukking in zeefdruk maakt het de ontwerper mogelijk 
dat hij of zij zelf de gewenste kleur kan bepalen zonder de beperkingen die er zijn bij kleurfo-
lie. Ook kan gekozen worden voor een combinatie van zeefdruk met kleur- of metaalfolie of 
blinddruk. Doormiddel van zeefdruk kan ook een plaatselijke grondoerlaag worden aange-
bracht daar waar in offsetdruk een fijn gerasterde afbeelding moet worden gedrukt. Zeefdruk-
inkt is behoorlijk kleurecht en redelijk wrijfvast. Door de dikke inktlaag ligt de bedrukking op  
het linnen, dit in tegenstelling tot een afdruk in offset gedrukt. Deze penetreert in het linnen 
en laat de weefselstructuur geheel in takt. Voor het afdrukken van een handtekening of een 
geschilderde afbeelding is zeefdruk aan te bevelen omdat het handmatig aanbrengen, door de 
dikke inktlaag, vrij dicht wordt benaderd. Door het vervloeien van de inkt tijdens het afdruk-
ken heeft zeefdruk zijn beperking voor fijne rasters en is ongeschikt voor het overbrengen van 
zeer fijne details. Voor zeer precisie bedrukking kan gekozen worden voor het bedrukken van 
de reeds gemaakte banden. De hoogteverschillen, ontstaan door het gebruik van verschillende 
borddikten, voor de platten en het ruggenbord kan door de drukker weggewerkt worden door 
het ‘toestellen op de druktafel. De juiste afweging tussen foliedruk, offset en zeefdruk wordt 
bepaald door de fijnheid van de afbeelding of de gebruikte lettercorpsen, het aantal kleuren, 
de oplaag en de stempelkosten. Deze moeten afgewogen worden tegen over de beginkosten 
van de zeefdrukker. Door de veelal handmatige bewerkingen voor het drukken en drogen 
vraagt zeefdruk relatief veel productietijd.

Het opplakken van voordrukte stickers op de band
Afbeeldingen die afgedrukt moeten worden in een fijn raster kunnen niet direct op linnen 
worden gedrukt. Vaak wordt gekozen voor een in offset bedrukte afbeelding op zelfklevend 



papier. Doorgaans wordt daar een machine coated papier voor gekozen dat zelfklevend is ge-
maakt. De kleeflaag kan tijdelijk zelfklevend of permanent hechtend zijn. De laatste is te ver-
kiezen voor de goede hechting op linnen. Voor de juiste plaatsbepaling is het noodzakelijk dat 
door middel van een vrij zware blinddruk een voordruk wordt gemaakt, daar waar de sticker 
moet worden opgeplakt. Een bijkomend voordeel is dat daardoor de sticker verdiept wordt 
aangebracht zodat deze tijdens het gebruik minder snel zal beschadigen. Belangrijk is dat de 
sticker niet wordt gesneden maar uitgestanst wordt, halverwege de onderlaag. Daardoor is de 
sticker goed van de drager te nemen en het juiste, haakse formaat wordt hierdoor gegaran-
deerd. Het opplakken van stickers is tijdrovend en vrij kostbaar omdat het handwerk is.

Het beplakken van kartonnages met linnen en andere toepassingen
Linnen laat zich ook uitstekend toepassen als bekledingsmateriaal voor luxe verpakkingen. De 
diverse structuren en de uiteenlopende vaak modieuze kleuren maken veel toepassingen reali-
seerbaar. Linnen is soepel in de verwerking en sterk in de scharniering en is zoals hierboven 
omschreven bedrukbaar in de gangbare technieken. Vooral foliedruk in combinatie met fullco-
lour druk in offset geeft een verrassend resultaat waar vormgevers zich op kunnen uitleven. 
Belangrijk is de wetenschap dat bij het beplakken van de kartonnages, technisch gezien de 
voorkeur uitgaat naar linnen in plaats van bedrukt en gelamineerd papier of glanzend gecoated 
papier. Linnen kan voor het handmatig of machinaal omplakken aangesmeerd worden met 
dierlijke warme lijm. Deze lijm heeft een onovertroffen directe kleefkracht en kan ook linnen 
op linnen plakken. Het aanwrijven van het te verwerken soepele linnen vraagt veel minder 
tijd. Linnen dat vooraf bedrukt is met kleur- of metaalfolie laat zich zonder beschadigingen of 
loslaten van de folie verwerken. Dat komt mede door de verwerkingstemperatuur van 50 tot 
60°C van de opgebrachte lijm. Bij hogere temperaturen zal de glans van de folie wegslaan en 
kan de hechtlaag van de folie loslaten. Het financiële voordeel voor de opdrachtgever kan op-
lopen tot 25% in vergelijking met gelamineerd papier. Linnen moet, om de luxe uitstraling te 
blijven behouden, absoluut smetvrij worden verwerkt. Als de kartonnage ondanks al de zorg 
toch door stof wordt ontsierd kan met behulp van hoge druk het stof eenvoudig worden weg-
geblazen.

Verpakkingen
Linnen kan ook goed gebruikt worden voor de vervaardiging van luxe draagtasjes voor een 
product zoals parfum en cosmetica en andere producten. De bedrukking kan dan afgestemd 
worden op die van de overige verpakkingen.

Ringbanden
Veel losbladige systemen worden bijeengehouden in een met linnen omplakte ringband. Van-
zelfsprekend zijn dat de banden die gericht zijn op natuurbeheer en andere milieuvriendelijke 
inhouden. Maar uitgaven op het gebied van rechtswetenschappen, die te vinden zijn bij nota-
rissen en advocaten, zijn vaak op een fraaie wijze uitgevoerd waarbij het linnen veelal in fo-
lie- en blinddruk zijn bedrukt. Andere toepassingen zijn, verzamelbanden voor postzegel en 
munten, omvangrijke monstercollecties van papier- en enveloppen en ringbanden voor verze-
kering- en bankinstellingen waarvoor het linnen in de kleur van de huisstijl in aangemaakt. 
Voor veelgebruikte ringbanden die er goed moeten uitzien komen de eigenschappen van lin-
nen; sterk in de scharniering, een grote kleurkracht en goed bedrukbaar goed tot hun recht.



Overige toepassingen van bedrukt linnen
Jarenlang is bij de vervaardiging van waardendocumenten zoals paspoorten en rijbewijzen 
gebruikt gemaakt van speciaal vervaardigt goed bedrukbaar linnen. Bijzondere wenskaarten, 
van een kader of opdruk voorziene met linnen beplakte passe-partouts, luxe mappen, kappen 
voor behang- en monsterboeken en foto- en receptieboeken zijn enkele voorbeelden van toe-
passingen van linnen dat bedrukt moet kunnen worden voor of tijdens het vervaardigen van de 
genoemde eindproducten.


