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Papir & 
Forædling

Fem Fun Facts
  Egypterne lavede det før-

ste “papir”, også kaldet 
papyrus.

  Penge er lavet af  bomulds-
papir, som er den dyreste 
papirtype.

  Massen som man laver 
papir af  hedder en “pulp”.

  Punktbredning er den 
naturlige bredning, der 
vil ske, når papiret suger 
blækken til sig.

  Forskellen på karton og 
pap er grovheden og uren-
heden.

Kontakt mig

Frankas Trykkeri A/S
Frankasvej 12
3456 Frankashavn

12 34 56 78

franka@frankastrykkeri.dk

Frankas Trykkeri A/S

FrankasTrykkeri

frankastrykkeri.dk



Avispapir 45 - 70g

Brevpapir 70 - 90g

Bogpapir 80 - 100g

Brochurepapir 100 - 150g

Postkort og omslag 150 - 300g

Kartonage 175 - 400g

Kend dit papir
Papirtyper
Mange tryksager kræver en vis stivhed eller styrke i 
materialet: Postkort, omslag, skilte og emballage. Des-
værre er styrke og stivhed fysisk modsatrættede egen-
skaber. Styrke er rivestyrke i papiret og stivhed er hvor 
høj modstanden er når papiret bøjes.

Opacitet betyder ugennemsigtighed. Et papir med 
lav opacitet er gennemsigtigt, eller transparent. Med 
en høj opacitet er der mindre fare for at man kan se 
bagsidens tryk.

Tykkelse og gramvægt er vigtige papiregenska-
ber: Hvor tykt er papiret? Hvor meget vejer den fær-
dige tryksag? Forholdet imellem disse to udtrykkes i 
bulk-værdien. Tykkelsen af  det færdige papir måles 
som regel i mm eller micron. vægten opgives i g/m2, 
altså hvor meget en kvadratmeter papir vejer.

Forholdet mellem tykkelse og vægt udtrykkes i bulk. 
Et tungt og tyndt papir har lav bulk, mens et let og 
tykt papir har høj bulk.

Forædling
Lak er en overfladebe-
handling der ofte laves 
for at beskytte tryksagen 
mod fedtfingre og ridser.
Lak kan være mat, 

skinnende, have forskel-
lige effekter og man kan 
nøjes med at lægge den 
på et udvalgt område, så 
hedder det en partiel lak.

Kachering er en tynd 
film som bliver påført, 
på den ene side, med høj 
varme og tryk og som 
giver tryksagen en højere 
slidstyrke. 

Kachering findes i mat, 
blank og soft touch som 
føles lidt som velour.  
Laminering er stort 
set det samme, bare på 
begge sider.

Præg er en trykform der 
skaber relief, dvs. fysisk 
dybte. Det kan være 
positivt, det vil sige, at 
prægningen popper op, 
eller negativt, så er den 
et “hul” i papiret. 

Vælg format med 
omtanke. Et ander-
ledes format kan 
give dit produkt et 
andet udtryk og få 
det til at skille sig ud 
fra konkurenternes 
produkter.

Økonomi er en vig-
tig ting, at have med i 
overvejelserne. Selv-
om man skulle tro, 
at let papir er billiger 
end tungt, er dette 

ikke altid rigtigt. Det er nemlig standard A4-papir til 
print, som er billigst. Produceringen er stor og det er 
derfor nemt at få fat på.

Derudover er miljøet også vigtig at tage hensyn til. 
Når vi tænker på genbrugspapir as-
socierer vi det med at være mil-
jøvenligt. Det er dog vigtigt at 
gennemtænke processen, da 
det både er dyre og ovenikø-
bet forurener rigtig meget. Der 
skal bruges en masse kemikalier, 
for at gøre massen hvid igen. 
Lidt genbrug er til gengæld godt, 
da vi blander nyt og gammelt uden 
brug af  farlige kemikalier.
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