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Vi gör det lätt för dig!
På följande sidor förklarar och visar vi på ett enkelt, överskådligt sätt i text och
bild om hur du arbetar med plastfilmer, taper och verktyg. Här finner du även
många användbara tips på allt du behöver veta om val av produkt
– allt beroende på vad du vill göra. Lycka till!

Du kan enkelt få bort besvärliga luftbubblor i filmen genom
att punktera dem med en nål;
jämna därefter till filmen.

Att skydda böcker
Klipp ut filmen och lämna ca. 2-3 cm
överlappning på alla kanter.

Dra tillbaka skyddspappret, eller filmen
i de fall där du använder Filmolux Soft
ca. 10 cm och placera den på kanten av
bokomslaget. Glöm inte att filmen måste
överlappa kanterna.

Avskilj sakta skyddspappret från filmen
underifrån samtidigt som du pressar
filmen mot omslaget. Använd en mjuk
trasa eller bokskrapa. Tänk på att du alltid arbetar från mitten ut mot kanterna.

Använd falsbenet för att fästa filmen
ordentligt i pärmveck och fortsätt
därefter med ryggen. VIKTIGT: sträck
inte på filmen när du arbetar med
pärmvecken.

Vänd på boken och fortsätt med omslagets baksida.

Klipp den överlappande filmen diagonalt
i alla fyra hörnen och gör även kilformade
utklippningar i ryggsluten.

Den överlappande filmen viks och fästs
på omslagets insidor.

Överlappningen på pärmryggen kan
vikas in i hålrummet (på ryggen).
Använd ett falsben eller vikben. I de fall
det gäller en pocketbok; klipp av överflödig film.

Produkt
Verktyg

Alla plastfilmer (omslagsplast).
Sax, 3151; falsben, 3162; bokskrapa, 3167
eller mjuk trasa.

Välj en plastfilm som är ca. 4 cm högre
än boken som skall skyddas.
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Att förstärka pocketböcker
Pocketböcker ökar i bibliotekens
utlåning. De är billiga i inköp men
lämnar en del övrigt att önska i
bibliotekssammanhang beträffande
inbindningen.
Filmolux H200 gör det möjligt att
på ett snabbt, enkelt sätt väsentligt
förlänga livslängden på pocketböcker
– och då utan större kostnader.
Filmolux H200 är särskilt framtagen
för att förstärka och skydda pocketböcker.
Filmen appliceras på omslagets utsida tillsamman med en plastremsa,
Filomlux 609 på bokryggen. Ett annat
sätt, som vi rekommenderar, är att
applicera Filmolux H200 på insidan
av pocketomslaget, sätta en papperstape, Filmoplast P90 eller Filmoplast
SH, för att förstärka pärmvecken och
slutligen skydda hela boken med
någon plastfilm, exv. Filmolux Soft.
På så sätt förhindrar du att omslaget
lossnar från inlagan. Du får därmed
en slutprodukt med lång hållbarhet.
Här följer instruktioner på det förstnämnda, lite enklare tillvägagångssättet.
Produkt
Verktyg

Lägg boken med omslagets framsida
uppåt (A) på det rutmarkerade skyddspappret. Mät ut det aktuella bokformatet med ca. 3-4 cm överlappning
på alla kanter.
Vänd på boken så att omslagets baksida
kommer uppåt (B). Mät ut på samma sätt
som ovan. Klipp ut önskat filmformat.

Applicera filmen på omslagets fram och
baksida genom att sakta dra bort skyddspappret underifrån samtidigt som du
pressar filmen mot omslaget Använd här
en mjuk trasa eller bokskrapa. Tänk på
att du alltid arbetar från mitten ut mot
kanterna.

Klipp bort överflödig film från omslaget.

Mät ut och klipp ut önskad längd med
en överlappning av 3-4 cm av plastremsan, Filmolux 609, för att förstärka
bokryggen.
Applicera remsan på bokryggen genom
att sakta dra bort skyddspappret
underifrån samtidigt som du pressar den
mot ryggen. Använd en mjuk trasa för
bästa resultat.

Kartplast, Filmolux H200* (alt. Kartplast);
Papperstape, Filmoplast P90.
Sax; mjuk trasa eller bokskrapa.

Klipp eller skär bort överflödig film från
ryggen.
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Att plasta in kartor,
ritningar m.m.
Produkt
Verktyg

Omslagsplast, Filmolux (Biblioteksplast)
eller Filmolux 609.
Sax; måttband/linjal; mjuk trasa eller
bokskapa.

En flat, skrynkelfri yta är av yttersta vikt
för ett bra resultat. Pappersdokument
som tidigare varit vikta måste jämnas till;
fukta dokumenten lätt och stryk dem
därefter med ett varmt järn.

Mät upp dokumentet som skall lamineras
och skär ut ett stycke lamineringsfilm
genom att lämna en överlappning om
ca. 5 cm på alla kanter. Laminera dokumentet på båda sidor om en vattentät
inplastning önskas. En överlappning om
5 cm i ytterkanterna rekommenderas.

Avskilj sakta skyddspappret från lamineringsfilmen underifrån samtidigt som
du pressar filmen mot dokumentet.
Använd en mjuk trasa eller bokskrapa.
Tänk på att du alltid arbetar från mitten
ut mot kanterna.

Skär eller klipp bort överflödig film.

Etiketten fästs först på bokryggen varefter skyddsfilmen appliceras. I de fall
då endast etiketten skall skyddas rekommenderar vi Filmolux 610. För att få
etiketten att fästa permanent placeras
filmen med en överlappning om min.
1 cm av etikettens storlek.

För att skydda streckkoder skall en skyddsfilm utan mjukgörare, exv. Filmolux Libre,
alltid användas. Förklaringen är enkel:
återkommande skanning av oskyddade
streckkoder med laseravläsare medför att
koden slits som därmed riskerar att bli
oläslig. Filmolux Libre skyddar streckkoden
effektivt. Filmen förhindrar dessutom att
färg eller bläck från att ”blöda”, vilket
kan försvåra avläsning.

Att skydda etiketter
och annan märkning
Produkt

Verktyg
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Plastremsa, Filmolux 610; Filmolux Libre
(alt. ekonomiplastremsa; eller klar boktape,
Scotch 845).
Tapehållare, TA3, 3164; märkpennor.
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Att laga revor
Produkt
Verktyg

Papperstape, Filmoplast P;
Restaureringspapper, Filmoplast R.
Falsben, 3162; sax, 3151;
Förseglingsjärn.

Både Filmoplast P och Filmoplast R är
lämpliga för att laga revor och hål i
dagens papper. Filmoplast P är lätt
genomsiktligt och kan avlägsnas med
vatten; även efter flera år (förutsatt
stabilt ytskikt). Filmoplast R är väsentligt tunnare än Filmoplast P och kan
avlägsnas genom värme.

ATT LAGA MED FILMOPLAST P
För att laga en reva; ta en remsa från
rullen som är något längre än själva
revan. Placera tapen över revan och
gnugga ordentligt med ett falsben.
Genom att gnugga fäster tapen
samtidigt som luft mellan pappersfibrerna försvinner. Resultatet är en
lagning med en god transparens.
Klipp bort överflödig tape.

ATT LAGA MED FILMOPLAST R
För att laga en reva; ta en remsa från
rullen som är något större än det
skadade området. Placera tapen över
revan/hålet. Börja försegla sidan i ena
änden med järnet och fortsätt längs med
tapen. Använd jämna, cirkelrörelser till
dess att önskad genomsiktlighet uppnås.
För att laga ett hål fungerar det på
samma sätt som med en reva men med
ett undantag: lägg ett silikonpapper
under hålet. På så sätt undviker du att
sidan undertill fastnar.

Att sätta in utrivna sidor
Produkt
Verktyg

Papperstape, Filmoplast P90;
Restaureringspapper, Filmoplast R.
Falsben, 3162; sax, 3151.

För att sätta in en utriven sida; ta en
remsa från rullen som är något längre
än sidan.

Placera först remsan på sidan som skall
sättas in. För in den lösa sidan och fäst
den vid intilliggande sida. Gnugga tapen
ordentligt med falsbenet för bästa
vidhäftning.

Detta sätt är endast lämpligt
vid insättning av ett fåtal sidor.
Finns det för många lösa blad
bör boken bindas om.

Klipp bort överflödig tape.

www.eurobib.com

När du arbetar med väldigt
tunt papper, eller i situationer
där text måste klistras över,
kan Filmoplast P90 ersättas
med Filmoplast P.
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Att förstärka
och laga pärmveck
Produkt
Verktyg

Papperstape, Filmoplast P90; Textiltape;
Filmoplast SH.
Falsben, 3162; sax, 3151.

Beroende på tjockleken på bokens
inlaga kan du antingen välja den vita,
långfibriga papperstapen, P90 eller den
något starkare textiltapen, Filmoplast
SH. Oavsett vilken tape du använder är
det samma instruktioner som gäller.

För att förstärka och laga insidans pärmveck på pocketböcker; ta en remsa av
tapen som är något längre än bokomslaget.

Klipp bort överflödig tape.

Att laga bokryggar
Produkt
Verktyg
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Plastad eller textil vävremsa eller klara taper,
Scotch boktape 845; vävremsa, Filmoplast T.
Sax, 3151; falsben, 3162.

F r a k t f r i t t f r å n 2.5 0 0 : -

Placera först tapen mot inlagan och
sedan mot omslaget. Gnugga tapen
ordentligt mot underlaget med falsbenet för bästa vidhäftning.

v

För att laga en bokrygg med textil vävremsa eller Filmoplast T klipper du av
önskad längd från rullen; något längre
än höjden på boken.

Avlägsna skyddspappret halvvägs längs
med remsan (vertikalt) och placera den
på mitten på ryggen.

Gnugga tapen ordentligt mot underlaget, ta bort skyddspapper helt och fäst
resterande del av tapen.

Ta bort överflödig tape i ändarna genom
att göra ett V-format klipp och för in
flikarna i hålrummet på ryggen. Lagar
du pocketböcker klipper du bara av
överflödig tape.

Snabba leveranser

v

2 års garanti
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Att laga lösa ryggar
Beroende på skadans omfattning kan du
också bygga upp bokryggen med hjälp
av en papperslist eller en tunnel*. Vi
rekommenderar detta förfaringssätt om
ryggen är helt lös.
Produkt
Verktyg

Vävremsa, Filmoplast T (alt. Häftgas);
Bok- & blocklim.
Sax, 3151; falsben, 3162, Limpensel, 2127.

Lägg på häftgasen och låt en bit hamna
utanför som ska limmas på pappärmen.

Fäll ner boken, stoppa in häftgasen
under pärmpappen och stryk på lim även
där **.

www.eurobib.com

Mät ut exv. häftgas, papperslist och falsväv som passar till boken. Lossa pärmpappen försiktigt. Gör bokryggen ren
från trasigt papper. Om boken är tjock
gör en tunnel*.

Stryk lim på ryggen och under pärmpappen. Häll över så mycket lim du behöver
i en mindre burk eller flaska, så håller sig
limmet längre. Limmet går även utmärkt
att späda med vatten.

För att kunna fortsätta arbetet utan att
blocket limmas fast vid pärmryggen, limma på en papperslist eller en tunnel*.

Tunneln limmas fast vid pärmryggen.

Pressa pärmpappen över häftgasen och
se till att det inte glipar. Helst bör det
torka innan du fortsätter med att lägga
på falsväven som förstärker och döljer
”såret”.

*) En ”tunnel” används vid en tjock bok och stärker
dess rygg. Mät ut ryggbredden med A4 papper, vik i
tre delar, limma fast den ena delen med den andra, så
att det bildas en tunnel. Tunneln limmas på istället för
pappersbiten och limmar även den del som går ihop
med pärmryggen. På så sätt får den en delad rygg.
Därefter fortsätter du som tidigare.
**) Om du inte kan stoppa in häftgasen under pärmpappen lägger du den utanpå. Det döljer du sedan
när du lägger på falsväven.

Beställ i vår nätbutik eller ring 046-31 18 50
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Att laga/förstärka med nål och tråd
Tunna broschyrer med häftklamrar lagar/
förstärker du med nål och tråd.

Produkt
Verktyg

Bokbindningstråd, 2723.
Syl, 2722, grov synål/stoppnål.

Avlägsna först den ena klammern och
stick in nålen i ryggens yttersida. Lämna
en bit tråd som du kan hålla i.

Gör hål mellan dessa klamrar mitt i broschyren och låt nålen gå ut på yttersidan
igen. Tag bort den andra klammern, för
in nålen på insidan och tillbaka ut igen
genom mitthållet.

Nu har du två stora stygn på insidan av
broschyren och två på yttersidans rygg.
Bind ihop tråden med en ordentlig knut.
Plasta ryggen, så är det ingen risk att
knuten går upp.

Avlägsna mittremsan från det
perforerade skyddspappret. Fäst
förstärkningen överst på ryggslutet med
vingarna pekande uppåt.

Avlägsna skyddspappret från vänster
sida och fäst förstärkningen över
omslaget och ryggen. Upprepa momentet
på den andra sidan.

För extra skydd använd Easy
Wings även på ryggslutets nedre
del. Tänk då på att vingarna skall
peka nedåt (såvida du inte vänder
upp och ned på boken).

Att förstärka bokryggar
med Easy Wings
Produkt

Easy Wings, 3091-92.

Att förstärka dagstidningar,
tidskrifter och veckotidningar
med Easy Hold

Öppna boken och fäst förstärkningen
genom att vika vingarna över kanten på
omslagets insida.

Produkt

Vik förstärkningen över kanten och fäst
den på utsidan av tidningen.

Fäst den nedre halvan av förstärkningen
i mittvecket på tidningen och där ”halsen på timglaset” överlappar ovankanten; undvik därmed svårigheter med att
slå ihop tidningen.
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Easy Hold, 3159.

Öppna tidningen på mitten. Avlägsna
mittremsan från det perforerade skyddspappret.

Avlägsna de fyra kvarvarande skyddspapperna och fäst filmen genom att
trycka till den med fingret.
Tidningens nedre del förstärks på
samma sätt.
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Vi gör det lätt för dig!
På följande sidor förklarar och visar vi på ett enkelt, överskådligt sätt i text och
bild om hur du arbetar med plastfilmer, taper och verktyg. Här finner du även
många användbara tips på allt du behöver veta om val av produkt
– allt beroende på vad du vill göra. Lycka till!

Du kan enkelt få bort besvärliga luftbubblor i filmen genom
att punktera dem med en nål;
jämna därefter till filmen.

Att skydda böcker
Klipp ut filmen och lämna ca. 2-3 cm
överlappning på alla kanter.

Dra tillbaka skyddspappret, eller filmen
i de fall där du använder Filmolux Soft
ca. 10 cm och placera den på kanten av
bokomslaget. Glöm inte att filmen måste
överlappa kanterna.

Avskilj sakta skyddspappret från filmen
underifrån samtidigt som du pressar
filmen mot omslaget. Använd en mjuk
trasa eller bokskrapa. Tänk på att du alltid arbetar från mitten ut mot kanterna.

Använd falsbenet för att fästa filmen
ordentligt i pärmveck och fortsätt
därefter med ryggen. VIKTIGT: sträck
inte på filmen när du arbetar med
pärmvecken.

Vänd på boken och fortsätt med omslagets baksida.

Klipp den överlappande filmen diagonalt
i alla fyra hörnen och gör även kilformade
utklippningar i ryggsluten.

Den överlappande filmen viks och fästs
på omslagets insidor.

Överlappningen på pärmryggen kan
vikas in i hålrummet (på ryggen).
Använd ett falsben eller vikben. I de fall
det gäller en pocketbok; klipp av överflödig film.

Produkt
Verktyg

Alla plastfilmer (omslagsplast).
Sax, 3151; falsben, 3162; bokskrapa, 3167
eller mjuk trasa.

Välj en plastfilm som är ca. 4 cm högre
än boken som skall skyddas.
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Att förstärka pocketböcker
Pocketböcker ökar i bibliotekens
utlåning. De är billiga i inköp men
lämnar en del övrigt att önska i
bibliotekssammanhang beträffande
inbindningen.
Filmolux H200 gör det möjligt att
på ett snabbt, enkelt sätt väsentligt
förlänga livslängden på pocketböcker
– och då utan större kostnader.
Filmolux H200 är särskilt framtagen
för att förstärka och skydda pocketböcker.
Filmen appliceras på omslagets utsida tillsamman med en plastremsa,
Filomlux 609 på bokryggen. Ett annat
sätt, som vi rekommenderar, är att
applicera Filmolux H200 på insidan
av pocketomslaget, sätta en papperstape, Filmoplast P90 eller Filmoplast
SH, för att förstärka pärmvecken och
slutligen skydda hela boken med
någon plastfilm, exv. Filmolux Soft.
På så sätt förhindrar du att omslaget
lossnar från inlagan. Du får därmed
en slutprodukt med lång hållbarhet.
Här följer instruktioner på det förstnämnda, lite enklare tillvägagångssättet.
Produkt
Verktyg

Lägg boken med omslagets framsida
uppåt (A) på det rutmarkerade skyddspappret. Mät ut det aktuella bokformatet med ca. 3-4 cm överlappning
på alla kanter.
Vänd på boken så att omslagets baksida
kommer uppåt (B). Mät ut på samma sätt
som ovan. Klipp ut önskat filmformat.

Applicera filmen på omslagets fram och
baksida genom att sakta dra bort skyddspappret underifrån samtidigt som du
pressar filmen mot omslaget Använd här
en mjuk trasa eller bokskrapa. Tänk på
att du alltid arbetar från mitten ut mot
kanterna.

Klipp bort överflödig film från omslaget.

Mät ut och klipp ut önskad längd med
en överlappning av 3-4 cm av plastremsan, Filmolux 609, för att förstärka
bokryggen.
Applicera remsan på bokryggen genom
att sakta dra bort skyddspappret
underifrån samtidigt som du pressar den
mot ryggen. Använd en mjuk trasa för
bästa resultat.

Kartplast, Filmolux H200* (alt. Kartplast);
Papperstape, Filmoplast P90.
Sax; mjuk trasa eller bokskrapa.

Klipp eller skär bort överflödig film från
ryggen.

www.eurobib.com
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Att plasta in kartor,
ritningar m.m.
Produkt
Verktyg

Omslagsplast, Filmolux (Biblioteksplast)
eller Filmolux 609.
Sax; måttband/linjal; mjuk trasa eller
bokskapa.

En flat, skrynkelfri yta är av yttersta vikt
för ett bra resultat. Pappersdokument
som tidigare varit vikta måste jämnas till;
fukta dokumenten lätt och stryk dem
därefter med ett varmt järn.

Mät upp dokumentet som skall lamineras
och skär ut ett stycke lamineringsfilm
genom att lämna en överlappning om
ca. 5 cm på alla kanter. Laminera dokumentet på båda sidor om en vattentät
inplastning önskas. En överlappning om
5 cm i ytterkanterna rekommenderas.

Avskilj sakta skyddspappret från lamineringsfilmen underifrån samtidigt som
du pressar filmen mot dokumentet.
Använd en mjuk trasa eller bokskrapa.
Tänk på att du alltid arbetar från mitten
ut mot kanterna.

Skär eller klipp bort överflödig film.

Etiketten fästs först på bokryggen varefter skyddsfilmen appliceras. I de fall
då endast etiketten skall skyddas rekommenderar vi Filmolux 610. För att få
etiketten att fästa permanent placeras
filmen med en överlappning om min.
1 cm av etikettens storlek.

För att skydda streckkoder skall en skyddsfilm utan mjukgörare, exv. Filmolux Libre,
alltid användas. Förklaringen är enkel:
återkommande skanning av oskyddade
streckkoder med laseravläsare medför att
koden slits som därmed riskerar att bli
oläslig. Filmolux Libre skyddar streckkoden
effektivt. Filmen förhindrar dessutom att
färg eller bläck från att ”blöda”, vilket
kan försvåra avläsning.

Att skydda etiketter
och annan märkning
Produkt

Verktyg
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Plastremsa, Filmolux 610; Filmolux Libre
(alt. ekonomiplastremsa; eller klar boktape,
Scotch 845).
Tapehållare, TA3, 3164; märkpennor.
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Att laga revor
Produkt
Verktyg

Papperstape, Filmoplast P;
Restaureringspapper, Filmoplast R.
Falsben, 3162; sax, 3151;
Förseglingsjärn.

Både Filmoplast P och Filmoplast R är
lämpliga för att laga revor och hål i
dagens papper. Filmoplast P är lätt
genomsiktligt och kan avlägsnas med
vatten; även efter flera år (förutsatt
stabilt ytskikt). Filmoplast R är väsentligt tunnare än Filmoplast P och kan
avlägsnas genom värme.

ATT LAGA MED FILMOPLAST P
För att laga en reva; ta en remsa från
rullen som är något längre än själva
revan. Placera tapen över revan och
gnugga ordentligt med ett falsben.
Genom att gnugga fäster tapen
samtidigt som luft mellan pappersfibrerna försvinner. Resultatet är en
lagning med en god transparens.
Klipp bort överflödig tape.

ATT LAGA MED FILMOPLAST R
För att laga en reva; ta en remsa från
rullen som är något större än det
skadade området. Placera tapen över
revan/hålet. Börja försegla sidan i ena
änden med järnet och fortsätt längs med
tapen. Använd jämna, cirkelrörelser till
dess att önskad genomsiktlighet uppnås.
För att laga ett hål fungerar det på
samma sätt som med en reva men med
ett undantag: lägg ett silikonpapper
under hålet. På så sätt undviker du att
sidan undertill fastnar.

Att sätta in utrivna sidor
Produkt
Verktyg

Papperstape, Filmoplast P90;
Restaureringspapper, Filmoplast R.
Falsben, 3162; sax, 3151.

För att sätta in en utriven sida; ta en
remsa från rullen som är något längre
än sidan.

Placera först remsan på sidan som skall
sättas in. För in den lösa sidan och fäst
den vid intilliggande sida. Gnugga tapen
ordentligt med falsbenet för bästa
vidhäftning.

Detta sätt är endast lämpligt
vid insättning av ett fåtal sidor.
Finns det för många lösa blad
bör boken bindas om.

Klipp bort överflödig tape.
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När du arbetar med väldigt
tunt papper, eller i situationer
där text måste klistras över,
kan Filmoplast P90 ersättas
med Filmoplast P.

Beställ i vår nätbutik eller ring 046-31 18 50
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Att förstärka
och laga pärmveck
Produkt
Verktyg

Papperstape, Filmoplast P90; Textiltape;
Filmoplast SH.
Falsben, 3162; sax, 3151.

Beroende på tjockleken på bokens
inlaga kan du antingen välja den vita,
långfibriga papperstapen, P90 eller den
något starkare textiltapen, Filmoplast
SH. Oavsett vilken tape du använder är
det samma instruktioner som gäller.

För att förstärka och laga insidans pärmveck på pocketböcker; ta en remsa av
tapen som är något längre än bokomslaget.

Klipp bort överflödig tape.

Att laga bokryggar
Produkt
Verktyg
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Plastad eller textil vävremsa eller klara taper,
Scotch boktape 845; vävremsa, Filmoplast T.
Sax, 3151; falsben, 3162.

F r a k t f r i t t f r å n 2.5 0 0 : -

Placera först tapen mot inlagan och
sedan mot omslaget. Gnugga tapen
ordentligt mot underlaget med falsbenet för bästa vidhäftning.

v

För att laga en bokrygg med textil vävremsa eller Filmoplast T klipper du av
önskad längd från rullen; något längre
än höjden på boken.

Avlägsna skyddspappret halvvägs längs
med remsan (vertikalt) och placera den
på mitten på ryggen.

Gnugga tapen ordentligt mot underlaget, ta bort skyddspapper helt och fäst
resterande del av tapen.

Ta bort överflödig tape i ändarna genom
att göra ett V-format klipp och för in
flikarna i hålrummet på ryggen. Lagar
du pocketböcker klipper du bara av
överflödig tape.

Snabba leveranser

v

2 års garanti

www.eurobib.com
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Att laga lösa ryggar
Beroende på skadans omfattning kan du
också bygga upp bokryggen med hjälp
av en papperslist eller en tunnel*. Vi
rekommenderar detta förfaringssätt om
ryggen är helt lös.
Produkt
Verktyg

Vävremsa, Filmoplast T (alt. Häftgas);
Bok- & blocklim.
Sax, 3151; falsben, 3162, Limpensel, 2127.

Lägg på häftgasen och låt en bit hamna
utanför som ska limmas på pappärmen.

Fäll ner boken, stoppa in häftgasen
under pärmpappen och stryk på lim även
där **.
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Mät ut exv. häftgas, papperslist och falsväv som passar till boken. Lossa pärmpappen försiktigt. Gör bokryggen ren
från trasigt papper. Om boken är tjock
gör en tunnel*.

Stryk lim på ryggen och under pärmpappen. Häll över så mycket lim du behöver
i en mindre burk eller flaska, så håller sig
limmet längre. Limmet går även utmärkt
att späda med vatten.

För att kunna fortsätta arbetet utan att
blocket limmas fast vid pärmryggen, limma på en papperslist eller en tunnel*.

Tunneln limmas fast vid pärmryggen.

Pressa pärmpappen över häftgasen och
se till att det inte glipar. Helst bör det
torka innan du fortsätter med att lägga
på falsväven som förstärker och döljer
”såret”.

*) En ”tunnel” används vid en tjock bok och stärker
dess rygg. Mät ut ryggbredden med A4 papper, vik i
tre delar, limma fast den ena delen med den andra, så
att det bildas en tunnel. Tunneln limmas på istället för
pappersbiten och limmar även den del som går ihop
med pärmryggen. På så sätt får den en delad rygg.
Därefter fortsätter du som tidigare.
**) Om du inte kan stoppa in häftgasen under pärmpappen lägger du den utanpå. Det döljer du sedan
när du lägger på falsväven.

Beställ i vår nätbutik eller ring 046-31 18 50
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Att laga/förstärka med nål och tråd
Tunna broschyrer med häftklamrar lagar/
förstärker du med nål och tråd.

Produkt
Verktyg

Bokbindningstråd, 2723.
Syl, 2722, grov synål/stoppnål.

Avlägsna först den ena klammern och
stick in nålen i ryggens yttersida. Lämna
en bit tråd som du kan hålla i.

Gör hål mellan dessa klamrar mitt i broschyren och låt nålen gå ut på yttersidan
igen. Tag bort den andra klammern, för
in nålen på insidan och tillbaka ut igen
genom mitthållet.

Nu har du två stora stygn på insidan av
broschyren och två på yttersidans rygg.
Bind ihop tråden med en ordentlig knut.
Plasta ryggen, så är det ingen risk att
knuten går upp.

Avlägsna mittremsan från det
perforerade skyddspappret. Fäst
förstärkningen överst på ryggslutet med
vingarna pekande uppåt.

Avlägsna skyddspappret från vänster
sida och fäst förstärkningen över
omslaget och ryggen. Upprepa momentet
på den andra sidan.

För extra skydd använd Easy
Wings även på ryggslutets nedre
del. Tänk då på att vingarna skall
peka nedåt (såvida du inte vänder
upp och ned på boken).

Att förstärka bokryggar
med Easy Wings
Produkt

Easy Wings, 3091-92.

Att förstärka dagstidningar,
tidskrifter och veckotidningar
med Easy Hold

Öppna boken och fäst förstärkningen
genom att vika vingarna över kanten på
omslagets insida.

Produkt

Vik förstärkningen över kanten och fäst
den på utsidan av tidningen.

Fäst den nedre halvan av förstärkningen
i mittvecket på tidningen och där ”halsen på timglaset” överlappar ovankanten; undvik därmed svårigheter med att
slå ihop tidningen.
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Easy Hold, 3159.

Öppna tidningen på mitten. Avlägsna
mittremsan från det perforerade skyddspappret.

Avlägsna de fyra kvarvarande skyddspapperna och fäst filmen genom att
trycka till den med fingret.
Tidningens nedre del förstärks på
samma sätt.

v

Snabba leveranser
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2 års garanti
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