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Wat is vouwkarton?
Vouwkarton is het belangrijkste materiaal voor de productie van vouwdozen. In Europa wordt ongeveer 7
miljoen ton vouwkarton per jaar geproduceerd. Hoewel er vele varianten bestaan, kunnen we al het
vouwkarton in vijf hoofdsoorten onderverdelen. Voor alle soorten geldt dat ze worden gemaakt van de
hernieuwbare basisgrondstof hout.

Alle soorten vouwkarton hebben een opbouw die uit een aantal lagen bestaat. De uiteenlopende
bestanddelen (vezeltypen) van elke laag bepalen het verschil tussen de vijf hoofdsoorten. Sommige soorten
vouwkarton bestaan voor 100% uit primaire (nieuwe) vezels en andere voor 100% uit gerecycleerde (oud-)
papiervezels of uit een combinatie van beide. Verder staan illustraties van de vijf basissoorten vouwkarton
met een korte beschrijving van de soortnaam, de samenstelling (laagopbouw) en de meest gebruikte
toepassingen.

Nagenoeg al het vouwkarton dat in Europa wordt verkocht heeft een witte bovenzijde met een glad
drukoppervlak (de strijklaag of coating) voor hoge drukkwaliteit en glanseffect. Voor speciale toepassingen
is er ook vouwkarton zonder coating (ongestreken) verkrijgbaar, bijvoorbeeld voor skinverpakkingen, in dat
geval wordt rechtstreeks op de bovenste laag vezels gedrukt (de bovenlaag).

Vouwkarton wordt geproduceerd in sterk uiteenlopende gramgewichten (g/m2). Doorgaans spreken we vanaf
160 g/m2 van vouwkarton – daaronder is het papier – terwijl het gramgewicht van vouwkarton kan oplopen
tot ca. 600 g/m2. Boven 600 g/m2 heet dit product van papiervezels massiefkarton.

Naast de vijf basissoorten vouwkarton bestaan er veel varianten voor speciale toepassingen. Zo kan
vouwkarton additieven (toevoegingen) bevatten om het water- vocht- en vetwerend te maken zoals voor het
verpakken van diepvriesproducten en vetbevattende producten. Ook kan op de onderzijde van het
vouwkarton een laagje kunststof worden aangebracht, meestal door middel van extrusie*, dat dient als
vocht- en vetbarrière voor verpakkingen van bijvoorbeeld diervoeding. Ook kan vouwkarton worden beplakt
met aluminiumfolie of gemetalliseerde film van kunststof waardoor het product een metaaleffect krijgt.
Deze speciale vouwkartonsoorten komen meer en meer in zwang, naast vele andere zoals vouwkarton voor
gebruik in de magnetron, veiligheidskarton enzovoort.
* extrusie: het plastisch vervormen (spuiten) van materiaal door deze onder hoge druk en hoge

temperatuur door een opening te persen.

Wat wordt verstaan onder pulp 
en gerecycleerde vezels?

Vouwkarton wordt gemaakt van verschillende soorten nieuwe (primaire) of gerecycleerde (secundaire)
papiervezels of van een combinatie van beide. Vezels afkomstig van hout voor de productie van papier en
karton (ook: cellulosevezels, houtvezels of papiervezels) opgelost in water noemen we pulp. De meest
gangbare soorten vezelpulp zijn de volgende:
— Chemische pulp: Bij de productie van chemische pulp worden cellulosevezels uit hout gewonnen door

houtsnippers te koken in een chemische oplossing waardoor het hout in losse vezels uiteenvalt.
— Mechanische pulp: Bij de productie van mechanische pulp worden cellulosevezels uit houtsnippers of

stammetjes verkregen door een proces van malen.
— Gerecycleerde vezels: Gerecycleerde vezelpulp wordt gemaakt van bestaand materiaal (oudpapier) op

basis van cellulosevezels. Het oudpapier wordt in water opgelost tot een pulp van oudpapier. Voor de
productie van vouwkarton wordt naast ingezameld oudpapier en -karton uit huishoudens en bedrijven
ook gebruik gemaakt van afvallen van de papier- en kartonverwerkende industrie.
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Soorten vouwkarton - schematische opbouw

GEBLEEKT SULFAATKARTON
(SBB / SBS / GZ)

Deze vouwkartonsoort wordt geheel gemaakt van
nieuwe (primaire) gebleekte chemische pulp met twee
of drie strijklagen (coatings) op het drukoppervlak en
een pigmentering (= lichte, heel dunne coating) op de
achterzijde.
Dit vouwkarton wordt gebruikt in ondermeer de
cosmetica-, de grafische- en de farmaceutische sector,
de tabaksindustrie en voor luxe verpakkingen. Het kan
ook in combinatie met andere materialen (zoals een
dun laagje kunststof op de boven- en de onderzijde)
dienen als verpakkingsmateriaal voor vloeistoffen,
bijvoorbeeld drankenkartons.

ONGEBLEEKT SULFAATKARTON
(SUB / SUS)

Deze vouwkartonsoort wordt volledig gemaakt van
nieuwe (primaire) ongebleekte chemische pulp en
voorzien van twee of drie strijklagen (coatings) aan de
bedrukkingszijde op de bovenste vezellaag. In
sommige gevallen krijgt de onderste vezellaag een
lichtbruine pigmentering. Deze vouwkartonsoort wordt
vooral gebruikt als verpakkingen van flesjes en blikjes
vanwege zijn sterkte en omdat het waterafstotend
gemaakt wordt, wat van groot belang is tijdens het
traject van verpakken tot en met gebruik door de
consument. Dit karton wordt ook gebruikt voor
algemene verpakkingstoepassingen waarbij de sterkte
van het materiaal van doorslaggevend belang is

VOUWKARTON met WITTE of CRÈME
ACHTERZIJDE en crème tussenlaag
(DUPLEX / FBB / GC1/ GC2 / UC)

Deze vouwkartonsoort wordt gemaakt van één of meer
lagen mechanische pulp die ingesloten is (zijn) tussen
twee lagen chemische pulp, met twee of drie
strijklagen aan de bovenzijde en een pigmentering op
de onderzijde.
Dit karton vindt toepassing in de dranken- en de
farmaceutische sector, als verpakking voor gekoelde-,
diepvriesvoeding en droge voedingsmiddelen en in
een hele reeks andere toepassingen.
De subsoort ‘UC’ heeft geen strijklagen aan de
bovenzijde (“ongestreken”) hetgeen deze soort
geschikt maakt voor skinverpakkingen.

Bedrukkingszijde

drukoppervlak coating: twee of drie witte strijklagen 
(op latex basis)

drie of meer lagen gebleekte 
(witte) chemische pulp

pigmentering (= lichte witte coating)

Bedrukkingszijde

drukoppervlak coating: twee of drie witte strijklagen
(op latex basis)

drie of meer lagen ongebleekte 
chemische pulp

indien van toepassing pigmentering (lichtbruin)

Bedrukkingszijde

drukoppervlak coating: twee of drie witte strijklagen 
(op latex basis)

één laag gebleekte chemische pulp

twee of meer lagen ongebleekte
mechanische pulp (crème)

één laag gebleekte (wit) of ongebleekte (crème)
chemische pulp

pigmentering (= lichte witte of crème coating)
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VOUWKARTON met CRÈME ACHTERZIJDE en
grijze tussenlaag (TRIPLEX / TRIPLEXBOARD /

GT1 / GT2)

Deze soort wordt gemaakt van gebleekte chemische
pulp voor de bovenlaag die van twee of drie
coatinglagen is voorzien. De onderzijde is crème of wit
gekleurd door middel van een pigmentering. De
tussenlagen zijn van gerecycleerde vezelpulp
(oudpapier) en grijs van kleur.
Deze kartonsoort wordt toegepast voor algemene
verpakkingsdoeleinden die vaak tussen die van duplex
en vouwkarton met grijze achterzijde in liggen.

Soorten vouwkarton - schematische opbouw

VOUWKARTON met GRIJZE ACHTERZIJDE en
grijze tussenlaag 

(WLC / GD1 / GD2 / UD)

Deze soort wordt opgebouwd uit gebleekte vezels voor
de bovenlaag van chemische pulp of van
geselecteerde gebleekte gerecycleerde vezels. Deze
vezellaag wordt van twee of drie strijklagen voorzien
en vormt het uiteindelijke drukoppervlak.
De onderlaag (achterlaag) wordt van een grijze
pigmentering voorzien. De tussenlagen zijn van
gerecycleerde vezelpulp (oudpapier) en grijs van kleur.
Deze vouwkartonsoort kent een ruime reeks
toepassingen als verpakking voor gekoelde- en
diepvriesvoeding, ontbijtgranen, schoenen, textiel,
speelgoed en vele andere. De subsoort ‘UD’ heeft
geen strijklagen aan de bovenzijde (“ongestreken”) wat
deze soort geschikt maakt voor skinverpakkingen.

Bedrukkingszijde

pigmentering 
(= lichte witte of crème coating)

drukoppervlak coating: twee of drie witte strijklagen 
(op latex basis)

één laag gebleekte chemische pulp (wit)

één laag ongebleekte of mechanische pulp

drie of meerdere lagen gerecycleerde 
vezels van oudpapier (grijs)

Bedrukkingszijde

één laag geselecteerde hoogwaardige
recyclingvezels (grijs)

pigmentering (= lichtgrijze coating)

drukoppervlak coating: twee of drie witte lagen 
(op latex basis)

één laag gebleekte chemische pulp (wit)

één laag ongebleekte of mechanische pulp (crème)

drie of meer lagen gerecycleerde 
vezels van oudpapier (grijs)
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DIKTE
Is de afstand tussen de twee zijden van een vel karton,
gemeten in duizendsten van een millimeter (µm). De
meeste verpakkingen van vouwkarton hebben een
dikte tussen 350 µm en 800 µm. (Meting door digitale
diktemeter)

DICHTHEID
De mate van compactheid van vouwkarton, gemeten
in kilogram per kubieke meter (kg/m3)

gramgewicht (g/m2) x 1000
Dichtheid (kg/m3) = (kg/m3)

dikte (µm)

OPDIKKING (of opdikkendheid)
De mate van compactheid van vouwkarton, gemeten
in kilogram per kubieke meter (m3/kg)

dikte (µm)
Opdikking (m3/kg) = (m3/kg)

gramgewicht (g/m2)

Vouwkarton dat sterk opdikkend (volumineus) is in
verhouding tot zijn gewicht, is ‘high bulk”. Minder
opdikkend of compact vouwkarton is “low bulk”. High
bulk karton voelt doorgaans stijver en dikker aan dan
low bulk karton met hetzelfde gramgewicht.

Van weten naar kunnen

GRAMGEWICHT (of grammassa)
Is het gewicht van karton in gram per vierkante meter
(g/m2). Papier met een gramgewicht van meer dan 160
g/m2 wordt normaliter karton genoemd, want pas vanaf
deze waarde is materiaal op basis van papiervezels
voldoende stijf en stevig om als verpakking te kunnen
dienen. Meestal heeft een vouwkartonnen verpakking
een gramgewicht tussen 200 en 500 g/m2.

hoge dichtheid lage dichtheid

hetzelfde gramgewicht

papier
1,1 ton

vouwkarton
0,7 ton

1 m3 1 m3
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LOOPRICHTING
Bij de productie van vouwkarton worden de meeste
papiervezels evenwijdig aan de richting waarin de
langzeef zich beweegt georiënteerd. Dat maakt
vouwkarton in die richting altijd stijver en steviger.
De looprichting (vezelrichting) staat dus haaks op de
breedte van de langzeef.
Qua rilbaarheid is een ril dwars op de looprichting
beter dan een ril evenwijdig aan de looprichting (zie:
“RILLEN”). (Looprichting constateren door buigen van
karton)

STIJFHEID
Stijfheid is een van de belangrijkste eigenschappen
van vouwkarton. Vouwkarton moet stijf blijven tijdens
het hele traject van afvullen tot en met gebruik bij de
consument. Vouwkarton is het enige materiaal dat een
hoge stijfheid per gewichtseenheid heeft. Zonder die
stijfheid kan vouwkarton zijn belangrijkste functie niet
vervullen, namelijk het beschermen van de
verpakkingsinhoud. (Meting d.m.v. L&W- of Taber
apparatuur)

COMPRESSIEWAARDE
Wanneer vouwkartonnen dozen gestapeld worden
krijgt de onderste laag de grootste last te dragen. Om
te vermijden dat de stapel in elkaar stort, moet
vouwkarton over een hoge weerstand tegen
samendrukken beschikken: hoge compressiewaarde.
(Meting d.m.v. compressietester)

SCHEURWEERSTAND
De kracht die nodig is om een vel vouwkarton te
scheuren langs een bestaande insnijding. Dit is onder
meer belangrijk voor een goed werkende tearstrip
(scheurstrip) bij het openen van de verpakking.

1 2

machinerichting
(MR)

dwarsrichting
(DR)

hoe dikker het vouwkarton, hoe
hoger de stijfheid
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OPPERVLAKTESTERKTE
Het vermogen van de toplaag van vouwkarton om
belastingen te weerstaan, zoals de kleefkracht van de
drukinkt. Dit is belangrijk omdat het kartonoppervlak bij
het bedrukken niet mag worden weggescheurd door
de drukinkt. (Blaasplukmeting uitgedrukt in cm/sec.)

OPPERVLAKTEGLADHEID
Graadmeter voor de gladheid van het
vouwkartonoppervlak. Een glad oppervlak is van
belang voor optimale druk- en lakresultaten. (Parker
Print Surf meting)

MAATVASTHEID
Weerstand tegen dimensionale veranderingen in een
vel vouwkarton, veroorzaakt door veranderingen in
onder meer vochtgehalte (krimp/rek). Maatvastheid is
belangrijk bij het bedrukken en verwerken om fouten
als “registerfout” te vermijden (zie ook “REGISTER”).
(Meting d.m.v. lineaal)

VLAKLIGGENDHEID
De eigenschap van vouwkarton om vlak te blijven (zijn
vlakke vorm te behouden) bij het bedrukken en
bewerken.(Visuele beoordeling)

WITHEID
De visuele waarneming van witheid van vouwkarton.
Witheid wordt weergegeven d.m.v. een getal.
(Elrephometing)

HELDERHEID
Het begrip helderheid wordt in twee verschillende
contexten gebruikt:
1) Bij beeldweergave verwijst de term helderheid naar

de intensiteit van de kleuren. Dit heet ook
luminantie, namelijk hoe licht of hoe donker een
beeld is.

2) In het geval van vouwkarton staat helderheid voor
het percentage licht met een golflengte van 457nm
dat wordt weerkaatst door het kartonoppervlak 
(nm = nanometer: Elrephometing)

kleverige inkt (tack)

vouwkarton

oppervlaktegladheid

goed register fout register

vouwkarton met verschillende tinten wit
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GLANS
Hoe meer licht wordt weerkaatst door het
kartonoppervlak, hoe hoger de glans. Een glanseffect
kan worden verkregen met verschillende lakmethoden.
(Meting d.m.v. Erichsen)

OPACITEIT
Opaciteit is de mate van doorschijnendheid van
vouwkarton - waardoor de inhoud onzichtbaar is - en
wordt uitgedrukt in een percentage. Een hoog
percentage betekent dat het vouwkarton een lage
lichtdoorschijnendheid heeft (= hoge opaciteit).
Vouwkarton met 100% opaciteit is geheel
ondoorschijnend. Het niveau van de opaciteit hangt af
van de mate waarin licht wordt verstrooid en
geabsorbeerd door het vouwkarton. Hoge opaciteit is
belangrijk wanneer beide zijden van het vouwkarton
moeten worden bedrukt.
(Visuele beoordeling of witheid meting d.m.v. Elrepho)

HOOGDRUK (BOEKDRUK)
Bij dit directe drukprocédé wordt inkt aangebracht op
verhoogde letters (drukvormen in spiegelbeeld) van de
drukcilinder waarna deze op het vouwkarton wordt
afgedrukt.

DRUKTECHNIEKEN

DIEPDRUK
Diepdruk is een directe drukmethode waarbij verdiept
liggende drukbeelden (gespiegeld) die uit vele kleine
putjes zijn samengesteld en gegraveerd in een
koperen cilinder en gevuld worden met inkt.
Diepdrukpersen zijn rotatiepersen die heel snel
drukken. Diepdruk leent zich voor grote oplagen
vanwege de hoge drukvoorbereidingskosten en de
lage kosten per eenheid. Deze methode biedt een
hoge beeldkwaliteit.

lage opaciteit hoge opaciteit

vouwkarton

drukinkt

drukvorm

illustratie van de
hoogdrukmethode

vouwkarton

inkt

drukplaat

illustratie van de
diepdrukmethode
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FLEXOGRAFIE (flexodruk)
Bij deze directe drukmethode wordt inkt aangebracht
op verhoogde drukbeelden die boven de niet-
drukkende delen uitsteken, in spiegelbeeld. De
drukplaat of -cilinder is flexibel, van kunststof of rubber.
Het voordeel van flexografie is dat de meeste
materialen met deze methode kunnen worden bedrukt.
Er kan gebruik worden gemaakt van drukinkten op
waterbasis

DIGITAAL DRUKKEN
Een drukmachine die rechtstreeks vanuit de computer
drukt, zoals een computerprinter. Er komt dus geen
film of drukplaat bij te pas. De voordelen zijn de korte
voorbereidingstijd en lage kosten voor kleine
vierkleurendruk oplagen. Een nadeel is de lage
druksnelheid.

OFFSET (vlakdruk)
Offset is de meest toegepaste techniek om
vouwkarton te bedrukken, meestal in vellenoffset,
waarbij de drukpers vellen verwerkt. Dit in tegenstelling
tot rotatieoffset, waarbij van de rol wordt gewerkt.
Offset is een indirecte drukmethode. De drukplaat met
leesbaar beeld wordt om een cilinder gespannen en
draagt de inkt via een tussenstap over naar het
vouwkarton. De drukcilinder zonder hoogteverschil
tussen drukkende en niet-drukkende delen geeft de
inkt af (off-set) aan een cilinder met een rubberdoek,
die de inkt van het drukbeeld vervolgens op het karton
afdrukt.
Het basisprincipe van offset, vlakdruk, verwijst naar
steendruk (lithografie). Dat is een directe drukmethode
waarbij de drukkende delen worden onderscheiden
van de niet-drukkende delen doordat het vettige
drukbeeld water afstoot en inkt aanneemt en de niet-
drukkende delen water aannemen en inkt juist
afstoten. Er is geen hoogteverschil tussen drukkende
en niet-drukkende delen van de drukvorm en het
drukbeeld staat bij steendruk gespiegeld op de
drukvorm.

inktrakel

illustratie van de
flexografiemethode

vouwkarton

inktcilinder tegendruk-
cilinder

plaatcilinder

Binary Ink Development

BID

laser scanner

PIP-lader

rest inkt (pigment)
verzamelaar

rubbercilinder

vouwkarton

tegendrukcilinder

inktrollen

plaatcilinder

rubberdoekcilinder

vouwkarton

vochtrollen

vochtwater

tegendruk-
cilinder

illustratie van de offsetmethode
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DRUKPLAAT
De metalen, rubberen of kunststoffen drager met
drukbeeld die wordt gebruikt bij het drukken.

DRUKCILINDER
Ronde beelddrager van metaal (diepdruk), rubber of
kunststof (flexografie).

RUBBERDOEKCILINDER
Een dik doek van rubber dat het drukbeeld (de
drukinkt) van de drukcilinder bij het offsetdrukken
afneemt en overbrengt op het karton.

DRUKINKT
Gekleurd pigment dat met behulp van een drager
wordt overgebracht van de drukplaat en op het
kartonoppervlak wordt overgezet met een bindmiddel
zoals hars.

LAK
Er bestaan verschillende soorten lak of vernis, alle met
hun eigen voordelen en eigenschappen. Een
kartonoppervlak wordt gelakt ter bescherming tegen
krassen, vocht of vuil. Lak kan ook worden gebruikt om
het glanseffect van een bepaald ontwerp geheel of
gedeeltelijk te versterken. De lak wordt ofwel in
dezelfde drukgang na de drukkleuren op het karton
aangebracht ofwel achteraf via een aparte bewerking.
Druklak – een lak op oliebasis die net als drukinkt
wordt opgebracht in een drukpers. Beschermt tegen
krassen.
Emulsielak – wordt in een apart lakstation opgebracht
op de drukpers. Beschermt tegen krassen.
UV-lak – wordt ofwel rechtstreeks in de drukpers
aangebracht of in een aparte lakkeermachine. Creëert
een hoogglanzend oppervlak.

DRUKTERMINOLOGIE
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VOCHTWATER
Wordt gebruikt bij het offsetdrukken. Het vochtwater
vervult drie functies bij het drukken in offset:
- vermijden dat de niet-drukkende delen inkt opnemen
- koelen van het drukproces
- verwijderen van fijne papiervezeldeeltjes 
Omdat offsetdrukken niet zonder vochtwater kan zijn
de maatvastheid en de vlakliggendheid van het
vouwkarton belangrijk (zie “MAATVASTHEID” en
“VLAKLIGGENDHEID”).

REGISTER
Wanneer alle finesses van het drukbeeld juist zijn
afgesteld ten opzichte van elkaar, d.w.z. de
afzonderlijke beelden bij het vierkleurendrukken of
tijdens het daaropvolgende stansen, snijden, pregen
enz. is het register goed. Er is sprake van een
registerfout wanneer de afzonderlijke kleurbeelden niet
exact op elkaar worden gedrukt. Een registerfout geeft
onscherpe beelden, kleurloze randen enz. Om dit te
vermijden is het van belang dat het vouwkarton goed
maatvast is (zie “MAATVASTHEID”).

RASTERDRUK
Drukprocédé waarbij de kleurbeelden de vorm hebben
van kleine stipjes (te zien als punten die een raster
vormen). De grootte van de stippen bepaalt de
kleurintensiteit en daarmede de kleur van de afdruk.
De combinatie van verschillende kleuren op elkaar
levert een veelvoud van kleurschakeringen op.

RASTERFIJNHEID
Rasterfijnheid (ook rasterfrequentie of rasterliniatuur
genaamd) is het aantal rasterlijnen per lengte-eenheid,
gemeten in lijnen per inch (lpi). Hoe hoger de lpi, hoe
meer beelddetails. De kartonsoort en de gekozen
drukmethode bepalen de rasterfijnheid die bij het
drukken kan worden gebruikt.
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LAMINEREN
Het al dan niet bedrukte karton wordt beplakt met een
beschermende laag kunststof- of metaalfolie en vormt
dan een ‘laminaat’. Er bestaan glanzende en matte
laminaten die worden gemaakt in een speciale
lamineermachine. Het laminaat beschermt uitstekend
tegen vuil, vocht en slijtage. Lamineren kan ook om
esthetische redenen.

AFWERKING

LIJMEN
Het op elkaar plakken van twee of meer vellen
vouwkarton met lijm of was om een enkel, (dubbel)dik
vel karton te maken. (onder andere bij de productie van
kartonboeken)

RITSEN
Het karton wordt tot de helft van de dikte met een fijne
snijlijn doorgesneden om een strakke vouwlijn te
maken. Een geritste lijn is minder duurzaam dan een
rillijn (zie “RILLEN”).

STANSEN
Bij het stansen wordt het karton in een vorm (plano
vouwdoos) gesneden die kan worden gevouwen en
opgezet tot een kartonnen vouwdoos. Na het
bedrukken vindt het stansen en rillen gelijktijdig plaats
in een stansmachine. Het stansen en rillen kan ook
nog worden gecombineerd met pregen (zie
“PREGEN”).

lamineren

kunststof film of folie

vouwkarton

vouwkarton

lijm of was

vouwkarton
Lijmen

90°

geritst meerlagig vouwkarton

Gestanste platte (= plano) doos met rillijnen en nickies

snijlijnen

rillijnen 

‘nickies’

nickies
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INKEPINGEN (verbindingsbruggetjes, ‘nickies’)
Inkepingen zijn niet-gestanste stukjes die de plano’s
samenhouden om het verwerkingsproces te
vergemakkelijken.

PERFORATIE
Een rij sneetjes die het maken van bijvoorbeeld een
opening vergemakkelijken.

RILLEN
Om het vouwen te vergemakkelijken en te sturen wordt
een duidelijk zichtbare vouwlijn of ril aangebracht. Een
perfecte ril kan worden vergeleken met een scharnier
en geeft een kartonnen doos of drukwerk de gewenste
vorm en functie.

PREGEN
Pregen is het aanbrengen van duidelijk omlijnde,
permanente reliëfpatronen in het karton. Voor het
pregen wordt vouwkarton vaak bedrukt of met folie
gelamineerd. Een naar boven gedrukt reliëf wordt
positief genoemd, een verdiept ingeperst reliëf is
negatief. Pregen zonder voorafgaande bedrukking met
inkt heet blind pregen (b.v. brailleschrift).
Pregen kan een patroon creëren dat het hele
veloppervlak bedekt.

Illustratie van rillen

rillijn

vouwkarton

tegendrukvorm (matrijs)

onjuist geplaatste ril

positief pregen

negatief pregen

preegvorm (matrijs)
vouwkarton

preegstempel (patrijs)

voorbeeld van blind pregen

juist geplaatste ril

Verschillende soorten perforaties
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HETE FOLIEDRUK (HOT FOIL)
Een tekst, patroon of afbeelding in metaalfolie wordt
onder druk en hitte overgebracht op het vouwkarton,
vaak in combinatie met pregen. Dit proces vindt plaats
in een foliepreegmachine.

VOORVOUWEN
Een rillijn wordt, voordat deze definitief 180°
omgevouwen wordt, gedeeltelijk de andere kant op
gevouwen. Dit heeft als doel een strakke rillijn te krijgen
waardoor de doos later met minder weerstand opgezet
kan worden (zie "RILLEN" en "RITSEN"). Het
voorvouwen vindt machinaal plaats in de vouw-
plakmachine.

VOUWEN / OPZETTEN
Een gestanste en gerilde plano doos wordt opgezet tot
een kartonnen doos (zie "STANSEN" en "RILLEN").

voorbeeld van hete foliedruk

verhitte plaat

patrijs (drukvorm)

dragerfilm

folie

vouwkarton

tegendrukvorm

van plano (‘blank’) naar opgezette doos
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