Xerox Premium Digital Carbonless Paper

Lomakkeiden viimeistely tulostuksen jälkeen
A4-yksittäisarkit
Ei viimeistelyä. Lomakkeet jaellaan välittömästi.
Lehtiöt
Lomakesetit pinotaan ja niistä luodaan lomakelehtiö. Lomakkeiden reunat
tulee tasata. Pino liimataan yhdestä reunasta PVA-liimalla.
Valmiit setit
Tulostetuista lomakkeista luodaan helposti ja nopeasti valmiita settejä.
Moniosaisia settejä tehtäessä pino liimataan reunasta lateksipohjaisella
Xerox Fan-Apart -liimalla. Tulostettaessa on huomioitava, että settien alin
arkki on CF-arkki, jolloin ilmatessa setit erottuvat automaattisesti CF-arkin
taustapinnoitteen johdosta.
Tärkeää – Valmiita Xerox Carbonless -settejä tehtäessä on tärkeää
käyttää Xerox Fan-Apart -liimaa Jokainen Fan-Apart -liima vastaa
koostumukseltaan tiettyä itsejäljentävää paperia, joten emme voi taata
tuloksia muiden valmistajien liimoilla.
Nidotut lomakesetit
Tämä onnistuu todella helposti! Monissa lasertulostimissa on mahdollisuus
nitoa setit tulostuksen yhteydessä.
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Sidotut kirjat
Vain ladata kopiokoneiden ja tulostimien kanssa valinnasta Xerox
valmiiksi rei'itetty
arkkia.
Useat yritykset tekevät sitovia laitteita, joita voidaan käyttää sitovien
NCR-paperi osaksi vihkoja.
Perforointi
Suosittelemme valikoimassamme saatavilla olevia mikroperforoituja
Xerox Carbonless -arkkeja parhaan mahdollisen ajettavuuden
saavuttamiseksi.
Rei'itys
Xeroxin itsejäljentävää paperia voidaan rei'ittää. Suosittelemme
kuitenkin, että kerralla rei'itetään enintään puoli riisiä, jotta silppua ei jäisi
paperien väliin. Rei'ityspora tulee huoltaa säännöllisesti, sillä
paperikuidut ja muut epäpuhtaudet voivat aiheuttaa paperitukkeumia
kopiokoneissa ja lasertulostimissa.
Muista, että Antalis tarjoaa myös asiakaskohtaisia tuotteita, jotka
valmistetaan tiettyyn kokoon ja voidaan rei'ittää valmiiksi
tuotantovaiheessa parhaan laadun ja tuottavuuden takaamiseksi.
Leikkaus
Kaikkia Xerox itsejäljentäviä papereita voidaan leikata. Valmiita settejä
liimattaessa suosittelemme kuitenkin valmiiden arkkikokojen käyttöä.
Itseäljentävää paperia leikatessa leikkaavan terän paineen on oltava
mahdollisimman PIENI. Leikkurin terän tulee olla varsin uusi ja erittäin
terävä.
Leikkauksessa tulee olla huolellinen, koska herkät paperilaadut voivat
vaurioitua tai niihin voi jäädä merkkejä leikkauksen yhteydessä.
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