
VIGTIG VIDEN OM THERMOPAPIR 

 

Hvad er forskellen på thermopapir til printere? 
  

Der findes flere forskellige typer thermopapirer til printere: 

  

Thermo ECO: 

 Er uden coating 

 Giver et gråt/sort tryk 

 Thermo Eco kræver ofte mere varme på printerhovedet, hvilket er lig med spænding og kortere 

holdbarhed af printerhovedet, samt direkte slitage fra papirrullen 

 Kan anbefales, hvor man ikke bruger printeren så ofte! 

  

  

Thermo TOP/coated: 

 Coating giver længere holdbarhed af printerhovedet. 

 Giver et kraftigt sort tryk 

 Kræver ikke så meget varme på printerhovedet, hvilket er lig med mindre spænding og længere 

holdbarhed af printerhovedet - mindre slitage da papirrullen er coated 

 Kan anbefales til daglig og ofte benyttelse af printeren! 

  

  

Hæftning/lim 
  

Hæftning/lim er en vigtig del af etiketten - den er afgørende for, hvor og på hvilket materiale man kan 

påsætte sin label! 

  

Man kan f.eks. ofte have problemer med påsætning af etiketter på kasser og karton, da kvaliteten på pap kan 

variere fra gang til gang, da man tilsætter bl.a. genbrugspap og –papir. Dette medfører, at hæftningen ikke 

altid er tilfredsstillende, og derfor er det vigtigt at bruge 

den rigtige lim til etiketterne. 

  

Men flere forhold gør sig gældende vedr. hæftningen: 

 Intet hæfter på olie og vand, fjern dette fra emnet før hæftningen! 

 Støv, mel og spindelvæv gør det også vanskeligt at hæfte sin etiket! 

  

Generelt vil det altid hjælpe at rengøre eller tørre emnet af, før man sætter sin etiket på. 

  

Lim til etiketter er baseret på acryl eller gummi med diverse additiver, der giver hver sin limtype sine 

specielle egenskaber. 

  

Man kan få mange forskellige limtyper, og der er som regel en limtype, der er produceret med henblik på 

den opgave, som du skal have løst. 

F.eks. aftagelig lim, frost lim, meget stærke limtyper, meget svage limtyper, limtyper til fugt, regn, tørt, el, 

osv. - spørg din leverandør! 


