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Dit is wie wij zijn

Product overzicht 

Boekbescherming   
Boekbeschermfolies met verminderde aanvangskleefkracht 
Boekbeschermfolies met hoge aanvangskleefkracht 
Zelfklevende verstevigingsfolies
Boek-Lamineer-Station BLS-Classic
Boek-Lamineer-Station BLS-Professional
Tape-dispenser voor smalle rollen

Boekreparatie
Zelfklevende reparatietapes
Reparatiepapier met warmte activeerbare lijm -
filmoplast® R
Verwerkingsmachine voor filmoplast® R - 
Neschen HSM 2.0

Accessoires

Dubbelzijdig klevende folies

Verwerkingsinstructies boekbescherming
Boeken beschermen met Neschen boekbeschermfolies 
Instructies voor gebruik BLS-Professional
Instructies voor gebruik BLS-Classic
Instructies voor gebruik TA3 tapedispenser
Instructies voor gebruik Neschen HSM 2.0
Versterking van paperbackboeken
Beschermen van labels en etiketten
Repareren van scheuren 
Herstellen van uitgescheurde boekpagina's
Versterking en reparatie van boekverbindingen 
Repareren van boekruggen
Titelpagina's bevestigen
Versterken van boekruggen en hoeken
Verstevigen van kranten en tijdschriften

Voor meer informatie zie, 
www.biblioshop.be

OVERZICHT
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DIT IS WIE WIJ ZIJN

WE TAKE CARE OF YOUR SOLUTIONS
Bij FILMOLUX zoeken we naar uitdagingen en streven we er 
voortdurend naar om oplossingen te ontwikkelen waarvan onze 
klanten kunnen profiteren. In plaats van alleen maar voor onze
klanten te werken, werken we met hen samen en vinden we producten 
die kostenbesparend,van hoge kwaliteit en afgestemd zijn op hun 
behoeften.– Het zit in ons DNA.

WE TAKE CARE OF YOUR UNIQUENESS
Wij houden van uniciteit. Daarom is er bij FILMOLUX geen stilstand. 
Wij zijn altijd op zoek naar actuele trends om het productportfolio van 
de Filmolux Group voortdurend uit te breiden en te actualiseren. En 
daarbij stellen wij ons voortdurend de volgende vraag: Hoe kunnen 
onze producten u helpen om unieke projecten te realiseren? Want 
soms is het goed om op te vallen.

WE TAKE CARE OF THE ENVIRONMENT
Een verschil maken - is dat niet de verantwoordelijkheid van ons 
allemaal? We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om 
een leefbare omgeving te behouden voor toekomstige generaties. 
Daarom zijn wij ervan overtuigd dat kwaliteit en milieuvriendelijkheid 
met elkaar verenigbaar zijn.

WE TAKE CARE.
Het nieuwe FILMOLUX: Niet alleen het eerste adres voor hoogwaardige 
producten, maar ook voor betrouwbare oplossingen. Uw succes is 
wat ons drijft. Word deel van het nieuwe FILMOLUX verhaal.

of the environment

of your uniqueness

of your solutions of your values

of reliability

WE TAKE CARE OF RELIABILITY
Soms moet je gewoon op anderen kunnen vertrouwen. Wanneer dat 
gebeurt, zullen wij ervoor zorgen dat u op ons kunt rekenen. Het 
vertrouwen van onze klanten is wat ons drijft. Hoe uitdagend de taak ook 
is, FILMOLUX neemt de uitdaging aan. Van het vinden van oplossingen 
op maat voor uw projecten tot het bieden van assistentie bij de 
uitvoering - wij houden van betrokkenheid. Omdat geweldige prestaties 
worden bereikt wanneer u iemand hebt op wie u kunt vertrouwen. 

WE TAKE CARE OF YOUR VALUES
Bij FILMOLUX delen wij de passie voor een goed boek of de verwondering 
over een uitzonderlijke foto. Wij zijn er dan ook trots op producten aan 
te bieden die al jaren in musea, galeries, archieven of bibliotheken 
worden gebruikt. Zorgen voor hetgeen dat waardevol is: Door 
producten aan te bieden die boeken beschermen en herstellen, bewaren 
we kennis en maken we het beschikbaar voor toekomstige generaties. 
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BOEK VERZORGING

De naam filmolux® is al meer dan 50 jaar 
synoniem voor boekbinden van hoge kwaliteit. 
In het verlengde van deze traditie bieden wij 
klanten in binnen- en buitenland onze ervaring 
als competente en betrouwbare partner op het 
gebied van boekbescherming en -verzorging. 
Als marktleider bieden wij een veelzijdig en 
volwaardig productprogramma, variërend 
van verstevigingsfolies, beschermfolies, 
reparatietapes en opplakfolies voor openbare 
en particuliere bibliotheken tot zuurvrije, 
verouderingsbestendige koud- en warm 
aan te brengen tapes voor archieven. 
Boeken die beschermd zijn met filmolux® 
producten hebben een langere levensduur 
en de gebruikte lijmen vergelen niet, drogen 
niet uit en vloeien niet uit de randen. De 
drukkleuren van de boekkaften blijven 
buitengewoon helder door de glanzende 
boekbeschermfolie en zijn gemakkelijk te 
reinigen. Al onze lijmen zijn zuurvrij en worden 
geproduceerd op basis van waterdispersie 
zonder oplosmiddelen. Wij zien er strikt 
op toe dat alle grondstoffen vrij zijn van 
cadmium, kwik, lood of andere schadelijke 
additieven, en dat zij gekenmerkt worden door 
een uitstekende verouderingsbestendigheid.  

BOEKREPARATIE

Onze zelfklevende papiertapes voor 
professionele reparatie en conservering van 
papiervezels zijn toonaangevend en voldoen 
zelfs aan de hoge eisen die musea en archieven 
stellen aan zelfklevende toepassingen. Zij 
worden regelmatig getest door erkende en 
onafhankelijke nationale en internationale 
instituten. 

Fotografische activiteitstest geslaagd

gecertificeerd als 
verouderingsbestendig door de 
Stichting Papiertechnologie in 
Heidenau (PTS)

OVERZICHT

ANTIBACTERIEEL

Beschermfolies beschermen boeken tegen 
beschadiging. Ze zijn afwasbaar en bestand 
tegen de meest uiteenlopende reinigin-
gs- en oplosmiddelen, en bovendien heb-
ben veel Neschen boekbeschermfolies een  
antibacteriële werking. Wij hebben dit  
laten testen en aantonen door een  
onafhankelijk testinstituut volgens ISO 
22196. Na 24 uur was 99,9% van alle 
bacteriën op de beschermfolie verwijderd.

Voor de veiligheid van de lezers en de 
verhuurders adviseren wij een hygiëne- 
concept. Na reiniging en een extra quarantai-
ne van 24 - 48 uur kan een boek met Neschen 
filmolux® boekbeschermfolie zonder risico 
teruggebracht worden naar de bibliotheek.
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DOCUMENTS PRODUCT GIDS

FILMOPLAST® R ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓

FILMOLUX®

FILMOPLAST® P

DRAGER

DRAGER BELIJMING

BELIJMING TESTS

FILMOPLAST® SH

FILMOLUX® SOFT

FILMOPLAST® P 90 PLUS

FILMOLUX® 900

FILMOPLAST® P 90

FILMOLUX® SOFT PP

FILMOPLAST® T

OVERZICHT
BOEKBESCHERM
FOLIES
DOCUMENTS

OVERZICHT
REPARATIE TAPES
DOCUMENTS

✓
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✓ ✓✓ ✓✓
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FILMOLUX® SOFT ORGANIC ✓✓ ✓ ✓

FILMOLUX® 909
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FILMOLUX® 610
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REACH-conform en dus:      
      APEO vrij
      BPA vrij
      Vrij van schadelijke stoffen

PRODUCT OVERZICHT
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TOEPASSING

TOEPASSINGEN
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BOEKBESCHERMING



BOEKBESCHERMING
Onze zelfklevende boekbeschermfolies verlengen de levensduur van uw boeken, beschermen tegen vuil en maken een eenvoudige reiniging 
mogelijk. De kleuren van de beschermde omslagen zijn bijzonder helder door de glanzende boekbeschermfolie. Wij werken met oplosmiddelvrije, 
verouderingsbestendige en blijvend elastische acrylaatlijmen, waarbij wij er nauwlettend op toezien dat alle grondstoffen vrij zijn van schadelijke 
additieven en dat zij gekenmerkt worden door een uitstekende verouderingsbestendigheid.

BOEKBESCHERMFOLIES MET VERMINDERDE AANVANGSKLEEFKRACHT

Dankzij de verminderde aanvangskleefkracht zijn deze boekbeschermfolies gemakkelijk te positioneren bij het aanbrengen op bijna elk soort 
oppervlak. Ideaal voor gladde oppervlakken zoals papieren en glanzende omslagen, brochures, folders, enz.

BOEKBESCHERMING
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filmolux®  

70 µm zacht-PVC, glanzend, glashelder, verminderde 
aanvangskleefkracht, gemakkelijk te corrigeren, afdekking van 
siliconenpapier met raster voor gemakkelijk op maat snijden, 
geschikt voor het werken met de BLS-Classic en BLS-Professional, 
antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr. L (m) B (cm)  

25161 25 22

25162 25 24

25163 25 26

25164 25 28

25165 25 30

25166 25 32

25189 25 34

25167 25 36

25168 25 41

25169 25 62

25049 25 124 Kern 50 mm, folie buitenzijde

filmolux® 900  

90 µm ftalaatvrij zacht-PVC, glanzend, glashelder, verminderde 
aanvangskleefkracht, afdekking van siliconenpapier met raster voor 
gemakkelijk op maat snijden, geschikt voor het werken met de 
BLS-Classic en BLS-Professional, antibacteriële werking volgens ISO 
22196.

Artikel nr. L (m) B (cm) 

6042733 25 22

6042734 25 24

6042735 25 26

6042736 25 28

6042737 25 30

6042742 25 32

6042745 25 34

6042755 25 36

6042756 25 41

6042757 25 50

6042758 25 62
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filmolux® soft 

70 μm UV-gestabiliseerd zacht-PVC, glanzend, glashelder, 
verminderde aanvangskleefkracht, gemakkelijk te corrigeren, 
afdekking van 100% recycleerbaar PE met raster voor gemakkelijk 
op maat snijden, voorgesneden afdekking maakt gemakkelijk 
verwijderen tijdens verwerking mogelijk, eenvoudige applicatie 
zonder luchtbellen, antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr. L (m) B (cm) 

26863 25 20

26864 25 22

26865 25 24

26866 25 26

26867 25 28

26868 25 30

26869 25 32

26873 25 34

26870 25 36

34474 25 41

35196 25 50

30128 25 61 

filmolux® soft PP

80 μm PP-folie, glanzend, verminderde aanvangskleefkracht, 
gemakkelijk te corrigeren, glashelder, milieuvriendelijk, afdekking 
van 100% recycleerbaar PE met raster voor gemakkelijk op 
maat snijden, voorgesneden afdekking maakt een gemakkelijke 
verwijdering tijdens de verwerking mogelijk, eenvoudige applicatie 
zonder luchtbellen, antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr. L (m) B (cm) 

26280 25 22

26281 25 24

26282 25 26

26283 25 28

26284 25 30

26285 25 32

26286 25 34

26287 25 36

26288 25 41

26289 25 61



11

filmolux® soft organic

Milieuvriendelijke boekbeschermfolie gemaakt van de hernieuwbare, 
natuurlijke grondstof suikerriet, 90 μm satijnglanzende, 
biogebaseerde PE-folie, verminderde aanvangskleefkracht, 
gemakkelijk te corrigeren. De afdekking is gemaakt van 100% 
recyclebaar PE met raster voor gemakkelijk op maat snijden. 
Voorgesneden afdekking maakt een eenvoudige verwijdering tijdens 
de verwerking mogelijk, eenvoudige applicatie zonder luchtbellen, 
antibacteriële werking volgens ISO 22196. 

Artikel nr. L (m) B (cm)  

6044838 25 22

6044839 25 24 

6044840 25 26

6044841 25 28

6044842 25 30

6044843 25 32

6044844 25 34

6044845 25 36 

6044846 25 41 

6044847 25 50 

filmolux® libre organic

Milieuvriendelijke boekbeschermfolie gemaakt van de hernieuwbare, 
natuurlijke grondstof suikerriet, 90 μm glanzende, biogebaseerde 
PE-folie, verminderde aanvangskleefkracht, siliconen papieren 
afdekking met raster voor gemakkelijk op maat snijden, 
antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr. L (m) B (cm)  

6044959 25 3

6044960 25 4

6044961 25 6

6043979 25 22

6043980 25 24 

6043981 25 26

6043982 25 28

6043983 25 30

6043984 25 32

6043985 25 34

6043986 25 36 

6043987 25 41 

6043988 25 50 

BOEKBESCHERMING
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filmolux® 609 etiketbescherming 

70 μm zacht-PVC, glanzend, glashelder, hoge 
aanvangskleefkracht, voorgesneden etiketten op rol. 

Artikel nr.    Afmeting (mm)    Aantal/per rol

36603 30 × 70 1515

36604 30 × 110 1515 

36606 50 × 100 485

36622 46 × 61 1020

BOEKBESCHERMFOLIE MET HOGE AANVANGSKLEEFKRACHT - FILMOLUX® 

Dankzij hun hoge aanvangskleefkracht kunnen deze boekbeschermfolies op bijna alle boekomslagen worden gebruikt. Ze zijn ook populair 
als beschermfolie voor prenten, plannen, mappen, enz. De smalle rollen zijn ideaal als bescherming voor etiketten, handtekeningen, 
flesetikettering in apotheken en laboratoria. 

filmolux® 609

70 μm zacht-PVC, glanzend, kristalhelder, hoge aanvangs-
kleefkracht, siliconenpapieren afdekking met raster voor 
gemakkelijk op maat snijden, geschikt voor het werken met de 
BLS-Classic en BLS-Professional, antibacteriële werking volgens ISO 
22196.

Artikel nr. L (m) B (cm) 

26654 10 32

26658 10 41 

26660 10 62

26527 10 124 Kern 50 mm, folie buitenzijde

25980 25 2

25981 25 3

25982 25 4

25983 25 6

25985 25 10

25140 25 20

25141 25 22

25142 25 24

25143 25 26

25144 25 28

25145 25 30

25146 25 32

26548 25 34

25147 25 36

25148 25 41

32477 25 50

25149 25 62

26530 25 124 Kern 50 mm, folie buitenzijde

26725 50 2

26726 50 3

26727 50 4

26628 50 5

26728 50 6

26630 50 8

26729 50 10

Zie verwerkings-
instructies p. 41  
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filmolux® 909
90 µm ftalaatvrij zacht-PVC, glanzend, glashelder, hoge 
aanvangskleefkracht, afdekking van siliconenpapier met raster 
voor gemakkelijk op maat snijden, geschikt voor het werken met 
de BLS-Classic en BLS-Professional, antibacteriële werking volgens 
ISO 22196.

Artikel nr. L (m) B (cm) 

6042764 25 22

6042767 25 24 

6042768 25 26

6042769 25 28

6042770 25 30

6042771 25 32

6042772 25 34

6042773 25 36

6042774 25 41

6042775 25 50

6042776 25 62

filmolux® 610
70 μm zacht-PVC, glanzend, glashelder, extra sterke 
aanvangskleefkracht, afdekking van siliconenpapier met raster 
voor gemakkelijk op maat snijden, BLS-Classic en BLS-Professional, 
ideaal voor moeilijk te verlijmen oppervlakken zoals textiel, 
antibacteriële werking volgens ISO 22196. 

Artikel nr. L (m) B (cm) 

26600 50 2

26601 50 3

26602 50 4

26603 50 6

26619 50 8

26617 50 10

26606 25 22

26607 25 24

26608 25 26

26609 25 28

26610 25 30

26611 25 32

26612 25 34

26613 25 36

26604 25 41

26615 25 62 

BOEKBESCHERMING
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filmomatt® 
80 μm zacht-PVC, mat, hoge aanvangskleefkracht, niet-reflecterend, 
siliconenpapieren afdekking zonder raster, naast boeken ideaal voor 
bescherming van kaarten, plattegronden enz. vouwbaar en beschrijfbaar 
met vulpotloden, waskrijt, kleurstiften en viltstiften, bijzonder "zacht", 
antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr. L (m) B (cm) Kern (mm) 

25154 10 41 40 

25155 10 62 40 

25970 10 124 50 folie buitenzijde

25156 25 41 40

25157 25 62 40

25973 25 124 50 folie buitenzijde

6008483 50 130 77

filmolux® libre

80 μm milieuvriendelijke PP-folie, glanzend, glashelder, hoge 
aanvangskleefkracht, afdekking van siliconenpapier met raster voor 
gemakkelijk op maat snijden, geschikt voor het werken met de 
BLS-Classic en BLS-Professional, antibacteriële werking volgens ISO 
22196.

Artikel nr. L (m) B (cm) 

28765 25 2

28766 25 3 

28767 25 4

28768 25 6

28769 25 10

28744 25 22

28745 25 24

28746 25 26

28747 25 28

28748 25 30

28749 25 32

28750 25 34

28751 25 36

32896 25 41

28753 25 62

filmolux® libre fine pearl

80 μm milieuvriendelijke PP-folie, fijne parelmoerstructuur, 
glashelder, hoge aanvangskleefkracht, afdekking van 
siliconenpapier met raster voor gemakkelijk op maat snijden, 
geschikt voor het werken met de BLS-Classic en BLS-Professional.

Artikel nr. L (m) B (cm)  

6041322 25 22

6041323 25 24 

6041324 25 26

6041325 25 28

6041326 25 30

6041333 25 32

6041334 25 34

6041335 25 36

6041336 25 41
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BOEKBESCHERMING

filmolux® H 200 

200 μm hard-PVC, glanzend, zelfklevend, PE-folie afdekking met 
raster voor eenvoudig op maat snijden.

Artikel nr. L (m) B (cm) Kern (mm) 

25347 10 62 40

25348 10 124 76

25349 50 62 76          

38758 21,0 cm × 29,7 cm, 100 vellen       

BOEK BESCHERMING- EN VERSTEVIGINGSFOLIE 

Zelfklevende verstevigingsfolies, die dankzij hun stabiliteit en transparantie bij uitstek geschikt zijn voor het beschermen en verstevigen van paperback 
kaften, kaarten of plannen. Ook geschikt voor het maken en vormgeven van lampenkappen. Geschikt voor gebruik op brailleschrijfmachines.

filmomatt® H 200 

200 μm hard-PVC, mat, zelfklevend, PE-folie afdekking met raster 
voor eenvoudig op maat snijden. 

Artikel nr. L (m) B (cm) Kern (mm) 

25365 10 62 40

25366 10 124 76       

filmomatt® libre
80 μm milieuvriendelijke PP-folie, mat, niet-reflecterend, daarom 
bijzonder geschikt voor barcodescanners, antibacteriële werking 
volgens ISO 22196.

Artikel nr. L (m) B (cm) 

26621 50 2

26622 50 3 

26623 50 4

26689 50 6

26690 50 10
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FILMOLUX® 900
Ftalaatvrije boekbeschermfolie - 
verminderde aanvangskleefkracht  

Filmolux® 900 is ideaal voor gladde oppervlakken, zoals papier en 
glanzende omslagen, brochures, folders, enz. Gemakkelijk aan te 
brengen dankzij de materiaaldikte. Kleine applicatiefouten kunnen 
gemakkelijk worden gecorrigeerd op de meeste oppervlakken. 
filmolux® 900 is geschikt voor het werken met de BLS-Classic en 
BLS-Professional. 

❚ 90 μm ftalaatvrij zacht PVC, glashelder, glanzend
❚ Verminderde aanvangskleefkracht
❚ Siliconen papieren afdekking met raster voor gemakkelijk op maat

snijden
❚ APEO- en BPA-vrij, volgens REACH
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Boek lamineer station BLS-Classic 

Afmeting: 50 cm x 60 cm x 25 cm (breedte x lengte x hoogte)

Artikel nr.   

6009695 BLS-Classic    

6009697  Vervangmes BLS-Classic

6009696  Extra rolhouder 

6009698 Set teflon strips    

Boek lamineer station BLS-Professional  

Afmeting: 70 cm x 65 cm x 40 cm (breedte x lengte x hoogte) 

Artikel nr.                                         

6033951 BLS-Professional       

6032180  Vervangmes BLS-Professional

6042428  Teflon tape 65 x 5 cm 

VERWERKINGSAPPARATUUR

TA3 Tape dispenser 

Stabiele slipvaste dispenser met veiligheidsbeugel om verwondingsgevaar 
te minimaliseren, voor twee rollen, te verwerken breedtes: links tot 
6 cm, rechts tot 8 cm.
Afmeting: 17 cm x 17 cm x 8,5 cm (breedte x lengte x hoogte)

Artikel nr.                                         

6031680 Tape dispenser TA3 

6010265 Vervangmes TA2* en TA3 

BOEKBESCHERMING

Instructies zie 
p. 39 en verder.  

BOEK-LAMINEER-STATION BLS-CLASSIC

Dit is het perfecte apparaat voor het snel en gemakkelijk lamineren van boeken en brochures tot een afmeting van 50 mm hoogte en 41 
cm breedte. De machine is uitgerust met een steun voor rollen tot 41 cm breedte, een automatische scheider voor het siliconenpapier en 
een snij-inrichting.

BOEK-LAMINEER-STATION BLS-PROFESSIONAL

Het Boek-Lamineer-Station voor professioneel gebruik en sneller lamineren van hele series ingebonden boeken. De geïntegreerde schaal 
voor het opmeten van de boekmaat, het gemakkelijk vastgrijpen van de folie en een zeer effectief montagesysteem zorgen ervoor dat de 
BLS-Professional een tijdbesparend en efficiënt werkend apparaat is.

TAPEDISPENSER VOOR SMALLE ROLLEN

Wij hebben een speciale dispenser ontwikkeld voor de optimale verwerking van onze filmolux folies. Smalle rollen boekbeschermfolie en 
filmoplast® T kunnen perfect gesneden en verwerkt worden met de tapedispenser TA3.

*Model is niet langer beschikbaar



BOEKREPARATIE
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 TOEPASSINGSGEBIED
Reparatie en bescherming van papieren, vasthechten van uitgescheurde 
bladzijden, reparatie van oude katernen, versteviging van de binnenste 
boekband, reparatie van randen, voor het bevestigen van originelen 
aan passe-partouts of het passe-partout aan het draagkarton en voor 
stofvrij verzegelen.

BOEKREPARATIE

BOEKREPARATIE
Gescheurde of uitgescheurde pagina's, gebroken randen, beschadigde katernen en gebroken boekruggen kunnen gemakkelijk en bijna 
onzichtbaar worden gerepareerd met onze zelfklevende papier- en textieltapes. Deze papiertapes zijn state-of-the-art voor het  
conserveren van papiervezels en voldoen zelfs aan de hoge eisen van musea en archieven. Ze worden regelmatig getest door onafhanke-
lijke nationale en internationale instituten. Onze reparatietapes zijn ook perfect geschikt voor het opplakken van waardevolle originelen 
in passe-partouts voor fotolijsten.

ZELFKLEVENDE REPARATIETAPES
Onze papieren tapes zijn gecoat met een oplosmiddelvrije, verouderingsbestendige en duurzaam elastische acrylaatlijm en zijn ontwikkeld 
voor de reparatie en verzorging van boeken en documenten.

filmoplast® P 

20 g/m² speciaal papier met een ideale combinatie van stabiliteit en 
sterkte met zachtheid en transparantie, zeer transparant. Gecoat 
met verouderingsbestendige, niet vergelende, blijvend elastische 
acrylaatlijm, licht alkalisch zodat beschadiging van de documenten 
niet mogelijk is, maar met voldoende buffercapaciteit om zuurbederf 
te voorkomen, zuurvrij.

Artikel nr. L (m) B (cm)  Verpakking 

25360 50 2  dispenser

25361 50 4

25193 10 40  

26312 50 1.3  10 rollen 

26325 50 2  10 rollen       

Verwerkingsinstructies
p. 40 en verder.

filmoplast® P 90 

50 g/m² speciaal papier met een ideale combinatie van stabiliteit 
en sterkte met zachtheid, wit, gecoat met verouderingsbestendige, 
niet vergelende, niet bloedende, blijvend elastische acrylaatlijm, licht 
alkalisch zodat beschadiging van de documenten niet mogelijk is, maar 
met voldoende buffercapaciteit om zuurbederf te voorkomen, zuurvrij.

Artikel nr. L (m) B (cm)  Verpakking 

25454 50 2 dispenser 

26255 50 4 

26251 50 1.3 10 rollen

26252 50 2 10 rollen      

 TOEPASSINGSGEBIED
Reparatie, bescherming en invoegen van papier, vasthechten en 
samenvoegen van gescheurde pagina's, opnieuw vasthechten van 
uitgescheurde pagina's, vasthechten van dun papier aan passe-partouts, 
de bevestiging blijft verborgen.
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 TOEPASSINGSGEBIED
Omslag of reparatie van ingebonden boekruggen, lamineren 
van boekomslagen, of complete boeken. Het aan de achterzijde 
verstevigen van landkaarten en plattegronden. Voor het beves-
tigen van het passe-partout aan de draagplaat en voor stofvrij 
afsluiten.

filmoplast® T 

240 μm zuurvrije soepele geweven rayon tape, verkrijgbaar in 
acht kleuren, geverfd met natuurlijke kleuren (kleurenkaart op 
aanvraag), geschikt voor het werken met de TA3.

Artikel nr.  L (m)  B (cm)  Kleur kleurcode

25404 10 3 Geel 0384

25405 10 5 Geel 0384

25406 10 8 Geel 0384

25384 10 3 Rood 2388

25391 10 5 Rood 2388

25398 10 8 Rood 2388

25383 10 3 Blauw 4276

25390 10 5 Blauw 4276

25397 10 8 Blauw 4276

25385 10 3 Groen 6472

25392 10 5 Groen 6472

25399 10 8 Groen 6472

25464 10 3 Bruin 1168

25465 10 5 Bruin 1168

25466 10 8 Bruin 1168

25388 10 3 Grijs 7038

25395 10 5 Grijs 7038

25402 10 8 Grijs 7038

25431 10 124 Grijs 7038* 

25387 10 3 Wit 9500

25394 10 5 Wit 9500

25401 10 8 Wit 9500

25430  10 124 Wit 9500*  

25386 10 3 Zwart 9572

25393 10 5 Zwart 9572

25400 10 8 Zwart 9572

*Kern 50 mm

filmoplast® P 90 plus 

50 g/m2 speciaal papier, wit, hoge zachtheid, nauwelijks zichtbaar, 
gecoat met een verouderingsbestendige, niet vergelende, niet 
bloedende, blijvend elastische acrylaatlijm. Bijzonder sterke 
kleefkracht - kleeft onmiddellijk, zuurvrij.

Artikel nr.  L (m)  B (cm)  Verpakking

6018639  50 2 dispenser

 TOEPASSINGSGEBIED
Ideaal voor het verstevigen van de verbinding tussen boekomslag en 
boekblok met een hoge kleefkracht en sterke scheurweerstand. Het is 
nauwelijks zichtbaar en zeer flexibel, ideaal om in de vouw te lijmen. 
Voor het bevestigen van het origineel aan passe-partouts of het passe-
partout aan de draagplaat en voor stofvrije verzegeling.
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BOEKREPARATIE

filmoplast® SH 

Textielweefsel van 170 μm, wit, zuurvrij, zeer scheurbestendig, 
milieuvriendelijk. 

Artikel nr. L (m) B (cm) Verpakking

26322 25 1.3 10 rollen

26323 25 2 10 rollen

26324 25 3 10 rollen

6017094 25 3 enkele rol

 TOEPASSINGSGEBIED
Voor het bedekken of repareren van ingebonden boekblokruggen. 
Ook voor het bevestigen van het passe-partout op steunkarton en voor 
stofvrij afsluiten.

filmoplast® R

Filmoplast® R is een 9 g/m² licht, transparant, technisch Japans 
papier voor grootschalige conserveringswerkzaamheden. Gecoat 
met een oplosmiddel- en zuurvrije, verouderingsbestendige, door 
warmte geactiveerde lijm. De lijm biedt een goede hechting met 
een hoge buigstijfheid, zelfs herhaald buigen zal de hechting 
niet ongedaan maken. Door de geringe dikte van het materiaal 
is filmoplast® R bijna transparant. Het papieren karakter van het 
origineel blijft behouden. filmoplast® R is het ideale product voor 
de conservering van houtpulp papieren en kranten geproduceerd 
vanaf halverwege de 19e eeuw. Deze houtpulppapieren bevatten 
lignine, en dit kan leiden tot een zure reactie die de papiervezel 
van binnenuit aantast. Zo kan waardevolle documentatie van 
ons recente verleden zichzelf vernietigen. Bij het lamineren met 
filmoplast® R neutraliseert een alkalische buffer in de lijm de 
zuren en voorkomt migratie door de lijmlaag in de filmoplast® 
R papierlaag, waardoor het ingebedde document wordt 
gestabiliseerd. De verouderingsbestendigheid is gecertificeerd door 
de Papiertechnische Stiftung (PBA nr.: 21.495/3) in Heidenau en de 
Photo Activity Test (PAT) volgens ISO 18916.
Doorlopend lamineren vanaf een rol is mogelijk met de Neschen 
HSM 2.0. Gefragmenteerde documenten kunnen worden 
samengevoegd op de invoertafel van de machine en worden 
ingebed tussen twee lagen filmoplast® R om zo een heel 
document in zijn oorspronkelijke vorm te creëren. De aanbevolen 
sealtemperatuur is >100° C. De laminering kan worden verwijderd 
met warmte, water of alcohol. 
Om scheuren onzichtbaar te herstellen, kan de smalle rol 
filmoplast® R worden gebruikt en met het verwarmingsijzer RT 
worden geseald. Gelieve voor de verwerking kennis te nemen van 
onze toepassingsrichtlijnen in de technische informatie op  
www.biblioshop.be

Artikel nr. L (m) B (cm) 

26200 50 2

26201 50 31

26202 50 41

26203 50 62

6012831 50 93

38514 200 31

38687 200 41

38078 200 62

 TOEPASSINGSGEBIED
filmoplast® R is een flinterdun, transparant, technisch Japans 
papier voor grootschalige conserveringswerkzaamheden. Het 
ideale product voor de conservering van houtpulppapier en 
kranten geproduceerd vanaf halverwege de 19e eeuw.

REPARATIEPAPIER MET WARMTE ACTIVEERBARE LIJM
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NESCHEN HSM 2.0
Hot lamineermachine voor het lamineren van 
documenten en kranten met filmoplast® R



HOT-SEALMACHINE VOOR FILMOPLAST® R

NESCHEN HSM 2.0

De Neschen HSM 2.0 kan documenten aan één of beide zijden 
lamineren met filmoplast® R. U kunt efficiënt grote volumes 
restaureren van houtpulpkranten en kranten uit halverwege de 19e 
eeuw. Aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen voor de gebruiker 
zijn gegarandeerd.
De 620 mm breedte is geschikt voor alle formaten filmoplast® R, 
variabele snelheid tot twee meter per minuut, een gebruiksvriende-
lijk bedieningspaneel. De Neschen HSM 2.0 heeft twee verwarmde 
rollen (tot 150°C) en twee aantrekrollen (handmatig instelbaar tot 
een tussenruimte van 20mm). 
De bovenste en onderste materiaalhouders kunnen eenvoudig 
worden uitgerust met filmoplast® R rollen. De grote roestvrijstalen 
invoertafel maakt het eenvoudig plaatsen van documenten moge-
lijk. Het stevige frame op wieltjes maakt een eenvoudige verplaat-
sing van de machine mogelijk. Meer informatie en productvideo's 
vindt u op onze homepage.

Artikel nr. werkbreedte

6041412 620 mm 

Verwarmingsijzer-RT

Met het met teflon gecoate RT-verwarmingsijzer kunnen kreukels in 
papieren voorzichtig worden gladgestreken. De traploos instelbare 
temperatuur tot 220 °C maakt samen met filmoplast® R een 
bijna onzichtbare reparatie van gescheurde pagina's, bladmuziek, 
tekeningen en nog veel meer mogelijk. Het RT-verwarmingsijzer 
wordt ook gebruikt om documentfragmenten op de werktafel van 
de Neschen HSM 2.0 heatsealmachine te fixeren.

Artikel nr. 

6015972 

HOT-SEALMACHINE

23



24

Easy wings®  

Zelfklevende polyester verstevigers, het perfecte hulpmiddel 
voor het verstevigen van ruggen en hoeken van boeken, met 
gepatenteerde perforaties in het midden voor positionering.

Artikel nr.  Rug Verpakking 

35045 Tot 5.7 cm 24 stuks      

35046 Tot 8.3 cm 24 stuks   

Easy bind® tyvek® 

Scheurbestendig, zelfklevend Tyvek tape, met gepatenteerde 
middenperforaties voor perfecte positionering bij het verstevigen 
van paperbackverbindingen.

Artikel nr.  L (m) B (cm) 

35044 30 3.1    

filmolux® insteekhoezen driehoekig 

Glasheldere zelfklevende PP-hoesjes voor het opbergen van 
boekkaarten, insteekvellen, enz.

Artikel nr. Afmeting (mm) Verpakking

25073 75 × 75 24 stuks

25075 100 × 100 24 stuks

25775 140 × 140 8 stuks

25076 140 × 210 8 stuks 

Easy hold®  
Zelfklevende polyester praktische verstevigers voor kranten 
en tijdschriften, met gepatenteerde middenperforaties voor 
positionering.

Artikel nr. Verpakking 

35047 250 stuks     

ACCESSOIRES

Voor een optimale verwerking van Neschen producten bieden wij u een grote verscheidenheid aan kleine en grote accessoires om de 
verwerking van Neschen producten te vergemakkelijken en aan te vullen.
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ACCESSOIRES

filmolux® insteekhoezen vierkant 

Glasheldere zelfklevende PP-hoesjes voor CD's, visitekaartjes, 
inserts, enz.

Artikel nr. Buitenzijde (mm)  Binnenzijde (mm) Aantal

25087 60 × 95 55 × 88 10 stuks

37166 102 × 110 92 × 106 4 stuks

38588 130 × 130 125 × 120 4 pcs

Boeklijm

Dispersielijm op waterbasis, flacon van 1 kg

Artikel nr. Fles inhoud 

90538 1 kg    

Cire 213 

Cire 213 is een kleurloze emulsie op olie basis voor de 
bescherming en verzorging van lederen bindingen. Gemaakt op 
basis van klauwolie, verzadigt Cire 213 het leder en maakt het 
waterafstotend. Als noodzakelijke bescherming tegen biologisch 
ongedierte, bevat Cire 213 fungiciden en insecticiden. Het is 
pH-neutraal tot licht alkalisch, zodat het het leder niet aantast. Cire 
213 herstelt de soepelheid van uitgedroogd en gescheurd leder. 
Gelieve de pot goed te schudden voor gebruik.

Artikel nr.  Inhoud

90336 50 ml    
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FILMOLUX® SOFT ORGANIC
Milieuvriendelijke boekbeschermfolie - gemaakt van de 
duurzame grondstof suikerriet.

filmolux® soft organic is dé milieuvriendelijke en antibacteriële boekbeschermfolie voor iedereen. 
De folie laat zich bijzonder gemakkelijk en zonder luchtbellen aanbrengen. Kleine foutjes tijden 
het kaften kunnen op bijna alle oppervlakken gemakkelijk gecorrigeerd worden. 
De scheidingssnede in de afdekking vergemakkelijkt de verwerking.

❚  90 μm glanzende, biogebaseerde PE-folie met UV-bescherming.
❚ Afdekking gemaakt van volledig recyclebaar PE.
❚ Antibacteriële werking volgens (ISO 22196).
❚ APEO- en BPA-vrij, geproduceerd volgens REACH.
❚ Verminderde aanvangskleefkracht.
❚ Siliconen papieren afdekking met raster voor gemakkelijk op maat snijden.
❚ Eenvoudige reiniging en desinfectie mogelijk.
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Boekrakel 

16 cm werkbreedte, houten rakel met viltlaag, voor het soepel 
en zonder luchtbellen aanbrengen van onze zelfklevende 
beschermfolies.

Artikel nr.  Breedte                  

36876 16 cm       

Viltrakel

Viltrakel, gebroken wit, met een hoek van 45° aan één lange 
zijde, voor het soepel en zonder luchtbellen aanbrengen van onze 
zelfklevende beschermfolies.

Artikel nr.  Afmeting                         

6032661 130 mm × 70 mm × 8 mm       

6032662   75 mm × 45 mm × 8 mm       

Teflon vouwbeen 

Gemaakt uit één stuk Teflon, extreem glad en duurzaam, 15 cm 
lang, 1,5 cm breed. Glijdt soepel over talrijke oppervlakken zonder 
sporen na te laten, lijmafstotend en gemakkelijk te reinigen, voor 
het verwerken van boekbeschermfolie in boekvouwen en ruggen.

Artikel nr.                  

6040836    

Vouwbeen 

Gemaakt van been, taps toelopende vorm, 15 cm lang, voor het 
verwerken van boekbeschermfolie in boekvouwen en ruggen.

Artikel nr.                  

37325    

Plastic ophanger

Rond, hoge kleefkracht, stabiele hangers

Artikel nr.  Ø (cm)  Verpakking

26673 2,5 100 stuks                 tot 300 g gewicht

26674 4,50   50 stuks                 tot 800 g gewicht

ACCESSOIRES
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GUDY®

Dubbelzijdig klevende producten
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DUBBELZIJDIG KLEVENDE PRODUCTEN

 TOEPASSINGSGEBIED
gudy® 802 is gemakkelijk te verwerken. Bij het werken met klein 
formaat prints kan de folie met de hand worden aangebracht. 
Voor grotere formaten adviseren wij verwerking met een Neschen 
lamineermachine. De transparante, dubbelzijdige permanente 
opplakfolie is een uitstekende keuze voor hoogwaardige 
toepassingen en zorgt voor uitstekende resultaten.

gudy® 831 Fine Art smooth 

13 g/m² langvezelig wit papier. Hoge aanvangshechting, 
oplosmiddelvrije, verouderingsbestendige, duurzaam elastische 
acrylaatlijm die niet broos wordt of uitloopt. Materiaal is aan één 
zijde afgedekt en op zichzelf gewikkeld.

Artikel nr. L (m) B (cm) Kern 

26371 10 20 K40

26374 10 40 K40

26386 10 61 K40

26387 10 83 K50

6008499 10 104 K50

26383 30 0.9 K76 20 rolls

26384 30 1.9 K76 10 rolls

26385 30 3.8 K76 5 rolls 

gudy® 802 

Polyester drager van 23 µm, transparant, vormvast, blijvend 
elastisch en verouderingsbestendig, permanente lijm, 
oplosmiddelvrij. Materiaal wordt aan één zijde afgedekt en op 
zichzelf gewikkeld.

Artikel nr. L (m) B (cm) Kern 

25082 10 40 K40

25547 10 61 K40 

 TOEPASSINGSGEBIED
Speciaal voor het opplakken op ruwere ondergronden. Bij het werken 
met kleinformaat prints kan gudy® 831 Fine Art smooth gewoon 
met de hand worden aangebracht. Voor grotere formaten adviseren 
wij verwerking met een Neschen lamineermachine. 

Voor meer dubbelzijdige opplak folies, 
bezoek www.biblioshop.be of bel ons, 
wij helpen u graag verder.

GUDY® – DUBBELZIJDIG KLEVENDE PRODUCTEN
Het merk gudy® en andere dubbelzijdig klevende Neschen producten zijn al decennia lang synoniem voor het professioneel monteren en 
bevestigen van fotografische producten, kunstobjecten en werkstukken van allerlei aard. Door het gebruik van hoogwaardige foliematerialen en 
in eigen beheer ontwikkelde lijmsystemen kunnen wij u vandaag de dag een breed assortiment producten voor verschillende toepassingsgebieden 
aanbieden. De lijmformule is altijd precies afgestemd op de speciale toepassingsgebieden. Neem a.u.b. kennis van onze aanbevelingen en de 
technische gegevens voor de betreffende toepassingen.

GUDY® – PERMANENTE BELIJMING
De permanent klevende gudy®-producten hebben speciale eigenschappen voor de meest uiteenlopende eisen. Van extra sterke kleefkracht 
tot zeer transparante lijm zonder afdekking: de permanent klevende gudy®-producten bieden een oplossing voor alle permanente 
toepassingen.
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gudy® 870 

Transparante, dragerloze lijm, hoge aanvangshechting, 
oplosmiddelvrij, verouderingsbestendig, blijvend elastische 
acrylaatlijm. Materiaal wordt aan één zijde afgedekt en op zichzelf 
gewikkeld.

Artikel nr. L (m) B (cm) Kern 

26464 10 31 K40           niet snijdbaar

26471 10 62 K40           niet snijdbaar

 TOEPASSINGSGEBIED
Speciaal voor montage op gladde oppervlakken. Bij het werken 
met kleine formaten kan gudy® 870 met de hand worden 
aangebracht. Voor grotere formaten adviseren wij verwerking 
met een Neschen lamineermachine. Het materiaal is nauwelijks 
zichtbaar en de lijm trekt niet los bij het snijden of verwijderen van 
het afdekpapier.

gudy® dot tape 

Transparante lijmdots zonder drager, pH-neutrale lijm op 
waterbasis, permanent, zonder oplosmiddelen. De lijmdots kunnen 
gemakkelijk van gladde oppervlakken worden verwijderd zonder 
residu achter te laten.

Artikel nr. L (m) B (cm) Inch 

6035157 50 2,5 0,98 10 rollen

gudy® Roller.dot 

Universele dotlijm voor vele doeleinden. Biedt een
snelle, schone en nauwkeurige hechting. Voor gebruik op papier, 
karton, foto's, glas, kunststof en nog veel meer materialen.

Artikel nr.  L (m)  B (cm)  Inch Verpakking

6041391 10 0,84 0,31     12 dozen à 12 blisters

6043673 10 0,84 0,31     navulling 12 x 2 st.

 TOEPASSINGSGEBIED
Het is een praktische lijmdispenser voor vele doeleinden. Maakt 
snel, schoon en precies plakken mogelijk. Voor gebruik op papier, 
karton, foto's, glas, kunststof en nog veel meer materialen.

 TOEPASSINGSGEBIED
Universele dotlijm voor vele doeleinden. Zorgt voor een snelle, 
schone en nauwkeurige hechting. Voor gebruik op papier, karton, 
foto's, glas, kunststof en vele andere materialen.
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GUDY® DS SMALLE ROLLEN

gudy® DS 11 verwijderbaar/permanent 
Transparante zachte PVC-tape, aan beide zijden gesiliconiseerd 
afdekpapier, permanente kleefkracht aan één zijde, verminderde 
aanvangskleefkracht aan de bedekte zijde, oplosmiddelvrije, 
verouderingsbestendige, duurzaam elastische acrylaatlijm die niet 
broos wordt en niet uitloopt.

Artikel nr. L (m) B (cm) 

6013660 33 1,2

6013661 33 1,9

6013707 33 2,5

 TOEPASSINGSGEBIED
Toepassing als dubbelzijdige tape op prints, foto's en andere 
grafische toepassingen, de verwijderbare zijde van gudy® DS 11 
kan tot 24 uur lang van gladde oppervlakken worden verwijderd 
zonder resten achter te laten.

gudy® DS 12 dubbelzijdig permanent 

Transparante zachte PVC-tape, aan beide zijden gesiliconiseerd 
afdekpapier, permanente kleefkracht aan beide zijden, oplosmiddelvrije, 
verouderingsbestendige, blijvend elastische acrylaatlijm die niet broos 
wordt en niet uitloopt.

Artikel nr. L (m) B (cm) 

6013655 33 1.2

6013705 33 1.9

6013706 33 2.5

 TOEPASSINGSGEBIED
Toepassing als dubbelzijdige tape op afdrukken, foto's 
en andere grafische toepassingen, niet verwijderbaar.

DUBBELZIJDIG KLEVENDE PRDUCTEN

 TOEPASSINGSGEBIED
Toepassing als dubbelzijdige tape op prints, foto's en andere 
grafische toepassingen, kan gudy® DS 10 tot 24 uur lang van 
talrijke oppervlakken worden verwijderd zonder resten achter te 
laten.

gudy® DS 10 dubbelzijdig verwijderbaar

Transparante zachte PVC-tape, aan beide zijden gesiliconiseerd 
afdekpapier, aan beide zijden met verminderde aanvangskleefkracht, 
oplosmiddelvrije, verouderingsbestendige, duurzaam elastische 
acrylaatlijm die niet broos wordt en niet uitloopt.

Artikel nr. L (m) B (cm) 

6013657 33 1,2

6013658 33 1,9

6013659 33 2,5

Voor meer dubbelzijdig klevende 
producten,  bezoek www.biblioshop.be of 
bel ons, wij helpen u graag verder.
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VERWERKINGSINSTRUCTIES - 
BOEK BESCHERMING
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PRODUCTEN:
Neschen boek 
beschermingsfolies

HULPMIDDELEN:
schaar,  
vouwbeen,
boekrakel of
zachte doek.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

BOEKEN BESCHERMEN MET NESCHEN BOEKBESCHERMFOLIES

Trek vervolgens ca. 10 cm van het afdekpapier of de afdekfolie
(filmolux® soft) en lijn de folie aan drie zijden uit, positioneer op de 
boekomslag en druk de rand van de folie naar beneden.

Trek langzaam het rugpapier/de folie onder de beschermfolie vandaan 
en wrijf de folie met de boekrakel naar de randen toe naar beneden.

Wrijf de folie met het vouwbeen voorzichtig in de vouw van het boek 
en wrijf het vervolgens op de rug van het boek vast.

Snijd de overlappingen van de folie aan alle hoeken diagonaal in en 
maak wigvormige sneden bij elke boeknaad.

Vouw de overlappende folie over de binnenkant van de boekomslag 
en druk aan.

Werk de overtollige folie aan de rugzijde van het boek weg in de rug 
met het vouwbeen of knip ze af bij paperbacks.

Draai het hele boek om en ga op dezelfde manier verder op de achterkant.

Kies de breedte van de boekbeschermfolie zodanig dat de folie boven 
en onder ca. 2 cm overlapt.

1.

Knip de folie zo dat hij aan alle vier de zijden ongeveer 2-3 cm overlapt 
als het boek open ligt.2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8.
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VERWERKINGSINSTRUCTIES BLS-PROFESSIONAL

Het boeklamineerstation voor professioneel en sneller
lamineren van complete boekenseries. De geïntegreerde 
schaalverdeling voor het afmeten van de maat van de 
beschermfolie van het boek, het eenvoudig inklemmend 
bevestigen van de filmolux® rol en de effectieve rakelhouder 
maken de BLS-Professional tot een tijdbesparend en efficiënt 
apparaat. Geschikt voor filmolux® beschermfolie met een 
rug van siliconenpapier!

Meet met behulp van de afgedrukte schaal de rug van het 
boek en kies een filmolux® rol die 4 cm groter is. Voor de 
boekomslag raden wij aan een overlapping van 2 cm aan elke 
kant van het boek over te laten.

Bevestig de filmolux® rol met behulp van de kegels op de 
rolhouder en breng de filmolux folie aan. Let er hierbij op 
dat de rol met de rug van het siliconenpapier naar beneden 
wordt geplaatst.

Ontgrendel de zwarte knop  
om de BLS-Professional drager 
aan te passen aan de grootte 
van het boek. Dit is ook de 
manier waarop u de afstand 
tussen de rakel en de kop van 
de snijplotter instelt.

Zorg ervoor dat er ook hier een overlapping is van 2 cm voor 
de boekomslag. De afstand tussen de rand en de kop van de 
snijder moet ongeveer 2 cm zijn. Open het boek ongeveer 
in het midden en kijk op de gedrukte schaal hoeveel van de 
filmolux® folie u van de rol moet trekken.

Trek de folie van de rol naar de afgemeten gekleurde plek.

1.

2.

3.

5.

6.

4.
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Neem nu de snijkop vast om de folie te snijden.

Plaats het boek op een centrale plaats op de rakel en laat de 
folie boven en onder 2 cm overlappen.

Oefen lichte druk uit op het boek.

Neem nu het boek in uw andere hand.

Alles wat u nu nog moet doen is de folie op de randen 
aanbrengen en uw boek is klaar!

Zet de hoeken van de folie in verstek op de hoeken van het boek 
en knip vervolgens een "V" in de folie bij de rug van het boek.

Vouw de overlapping van de folie aan de binnenkant van de 
boekomslag en druk het goed aan.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

PRODUCTEN:
BLS-Professional, Neschen boekbeschermfolie tot 
41 cm (geschikt voor filmolux®, filmolux® 609, filmolux® 
610, filmolux® 900, filmolux® 909, filmolux® libre,  
filmolux® libre fine pearl)
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VERWERKINGSINSTRUCTIES TAPEDISPENSER TA3

 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:
Wees uiterst voorzichtig in de buurt van 
de messenhouder en bij het vervangen 
van gebruikte messen! Er kan ernstig letsel 
ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik 
of onoplettendheid. Pak de tape altijd vast 
achter de tapehouder en niet in de buurt 
van het mesje. Klap de veiligheidsbeugel 
in wanneer de TA3 niet wordt gebruikt of 
wanneer hij wordt vervoerd.

VERVANGEN VAN HET MES 

Verwijder de drie schroeven aan de 
voorkant. Verwijder het gebruikte 
mes voorzichtig. Plaats het nieuwe 
mes op de snijkant met een overlap-
ping van 0,5 mm. Plaats de schroe-
ven en draai ze vast. 
Let op: Zorg ervoor dat het mes niet 
meer dan 1 mm overlapping heeft!

Draai de gekartelde schroef los en 
schuif de tapehouder naar buiten.1.

Plaats de rol tape in de rolhouder met 
het tape-uiteinde naar achteren. Trek 
ca. 15 cm van het afdekpapier los en 
voer de tape in de scheider.

2.

Voer de tape onder de gleuf, over de 
steunstang en tot aan de snijkant.

Zet de rol vast met de tapehouder 
en draai de schroef vast. De tape kan 
worden afgesneden met een lichte 
diagonale, neerwaartse beweging op 
het snijmes.

3.

4.
Meer informatie en productvideo's 
vindt u op onze homepage.

BOEKEN BESCHERMEN MET HET  
BOEK-LAMINEER-STATION BLS-CLASSIC

PRODUCTEN:
BLS-Professional, Neschen  
boekbeschermfolie tot 
41 cm (Geschikt voor filmolux®, film-
olux® 609, filmolux® 610, filmolux® 
900, filmolux® 909, filmolux® libre,  
filmolux® libre fine pearl)

HULPMIDDELEN:
Boekrakel
Viltrakel

Plaats een filmolux® folierol die ca. 
3-4 cm breder is dan de hoogte van
het boek in de BLS-Classic. Trek het
afdekpapier van de folie.

1.

Plaats het boek met de boekrug tegen 
het station en trek de folie over het 
boek, wrijf stevig vast.

2.

Draai het boek 180° en bedek het 
met folie. Wrijf de folie stevig aan 
met de rakel.

Trek de folie iets aan en snij het dan af 
met het geïntegreerde mes.

3.

4.
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TECHNISCHE INFORMATIE

max. werkbreedte 620 mm

max. snelheid 2 m/min.

max. rol temperatuur 150 °C

max. rolopening (handmatig instelbaar) 20 mm

breedte incl. knoppen en remmen 1.170 mm

hoogte 400 mm

diepte 640 mm

diepte incl. invoer- en uitvoertafel 1.200 mm

werktafel hoogte 950 mm

netto gewicht incl. dragend

frame op wielen 90 kg

voltage 230 V 50/60 Hz

stroom 13 A

vermogen 2.900 w

VERWERKINGSINSTRUCTIES

De Neschen HSM 2.0 kan documenten aan één of beide 
zijden lamineren met filmoplast® R. U kunt efficiënt grote 
volumes restaureren van houtpulpkranten en kranten uit 
halverwege de 19e eeuw. Aanzienlijke tijd- en kostenbe-
sparingen voor de gebruiker zijn gegarandeerd.

EIGENSCHAPPEN

• De 620 mm breedte is geschikt voor alle maten
filmoplast® R.

• Variabele snelheid tot twee meter per minuut.
• De Neschen HSM 2.0 heeft twee verwarmde rollen

(tot 150°C) en twee aantrekrollen (handmatig instel- 
 baar tot een tussenruimte van 20mm)
• Inclusief extra uitrusting: uitneembare uitvoertafel,

ondertafel op wielen (ongemonteerd)

GEBRUIK

• De grote roestvrijstalen invoertafel maakt het een
voudig inbrengen van documenten mogelijk.

• De invoertafel kan omhoog worden geklapt en wordt
op zijn plaats gehouden door magneten.

• De bovenste en onderste materiaalhouders kunnen
gemakkelijk uitgerust worden met filmoplast® R- 

 rollen.
• Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.
• Eenvoudige instelling van de materiaalspanning via de

extern geplaatste remmen.
• Uitneembare invoertafel.
• Het stevige frame op wieltjes zorgt voor

gemakkelijk verplaatsen van de machine.

VEILIGHEID

• Veiligheidsoog en noodstopknop voor verhoogde
veiligheid van de operator.

• CE-gecertificeerd

NESCHEN HSM 2.0
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BOOK PROTECTION

THINK GREEN!

ONTDEK
ONZE GROENE
OPLOSSINGEN

Boekbescherming en
reparatieproducten
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VERWERKINGSINSTRUCTIES

BESCHERMEN VAN ETIKETTEN

PRODUCTEN:
filmolux® 609 
filmolux® 610 
filmolux® libre 
filmomatt® libre 
filmolux® libre organic

HULPMIDDELEN:
Tape dispenser TA3 
schaar

VERSTEVIGING VAN PAPERBACK-BOEKEN

Paperbacks zijn in toenemende mate populair. 
Ze zijn goedkoop, maar niet altijd geschikt voor 
bibliotheken. Wij bieden u de mogelijkheid om 
de levensduur van paperbacks tegen geringe 
kosten aanzienlijk te verlengen met filmolux® 
H 200 en filmomatt® H 200. filmolux® H 

200 en filmomatt® H 200 verstevigen en 
beschermen paperbacks. Ze kunnen op de 
omslag en de rug van het boek worden 
geplakt en vervolgens afzonderlijk worden 
versterkt met een strook filmolux® 609 of 
filmolux® 909.

PRODUCTEN:
filmolux® H 200 
filmomatt® H 200
filmolux® 609
filmolux® 909 

HULPMIDDELEN:
Schaar, boekrakel

1.

2.

3.

4.

       ETIKETTEN BESCHERMEN 

Papieren etiketten moeten eerst op de 
rug van het boek worden geplakt en dan 
beschermd worden met een van onze 
boekbeschermfolies. Als u alleen het etiket 
wilt bedekken, adviseren wij een filmolux® 
folie aan te brengen met een overlapping 
van ca. 1 cm boven en onder en voldoende 
materiaal om de gladde gebieden links en 
rechts van de boekomslag te bereiken, zodat 
er voldoende overlapping is om te hechten.

       BARCODES BESCHERMEN 

Voor de bescherming van barcode-etiketten 
moet weekmakervrije beschermfolie worden 
gebruikt, zoals filmolux® libre, filmolux® libre 
organic of filmomatt® libre. 

1. 2.
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SCHEUREN REPAREREN

 INFO:
Zowel de transparante filmoplast® P als 
filmoplast® R papiertapes zijn geschikt voor 
het herstellen van scheuren in houtpulp 
papier en kranten geproduceerd vanaf 
halverwege de 19e eeuw. 

PRODUCTEN:
filmoplast® P 
filmoplast® R

HULPMIDDELEN:
vouwbeen
schaar
warmte-ijzer voor filmoplast® R

HERSTELLEN VAN UITGESCHEURDE BOEKPAGINA'S
Om een uitgescheurde pagina te herstellen, 
gebruikt u een strook filmoplast® P 90 of 
filmoplast® P 90 plus die iets langer is dan het 
boek zelf. Vouw de strook naar het midden 
en breng vervolgens eerst één zijde van de 
filmoplast® P 90 of filmoplast® P 90 plus 
strook aan op de pagina die moet worden 
ingevoegd en vervolgens de andere zijde op 

PRODUCTEN:
filmoplast® P 90
filmoplast® P 90 plus

HULPMIDDELEN:
schaar
vouwbeen

de tegenoverliggende pagina van het boek. 
Wrijf de strook stevig aan met een vouwbeen 
om een goede hechting te verkrijgen. Knip 
eventuele overlappingen af met een schaar. 
Bij reparatie van zeer dun papier of wanneer 
tekst bedekt moet worden, kunt u filmoplast® 
P gebruiken in plaats van filmoplast® P 90.

REPAREREN VAN BOEKRUGGEN

 OVERIGENS:
filmoplast® T is bijzonder geschikt voor 
het snijden met de tapedispenser TA3. 

PRODUCTEN:
filmoplast® T 

HULPMIDDELEN:
vouwbeen
schaar

       REPARATIE MET FILMOPLAST® P 

Om een scheur te herstellen met filmoplast® 
P, neemt u een strook die iets langer is dan 
de scheur die u wilt herstellen. Plaats de 
filmoplast® P-strook op de scheur en wrijf 
stevig aan met een vouwbeen. Het aanwrijven 
met het vouwbeen drukt de lijm in het 
papier en duwt de lucht uit de papiervezels, 
waardoor de grootst mogelijke transparantie 
wordt verkregen. Knip eventueel overlappend 
materiaal af met een schaar.

       REPARATIE MET FILMOPLAST® R 

Om een scheur of een gat te herstellen met 
filmoplast® R,
snijdt u een strook van de rol die iets langer 
is dan de beschadigde plek en plaatst u deze 
op het papieroppervlak. Zet de strook aan 
één uiteinde vast met het verwarmingsijzer 
en strijk de strook vervolgens langzaam in 
cirkelvormige bewegingen naar het andere 
uiteinde met gelijkmatige druk totdat de 
gewenste transparantie is bereikt.

1. 2.

       

Om een boekrug met filmoplast® T te 
repareren, snijdt u een strook die iets langer 
is dan het boek zelf.

1.
       
Verwijder de helft van het afdekpapier en 
plaats het midden van de strook op het midden 
van de rug van het boek. Wrijf de ene kant 
van de filmoplast®T stevig aan tegen de kaft 
van het boek en verwijder vervolgens de rest 
van het afdekpapier alvorens de tweede kant 
tegen de kaft van het boek aan te wrijven.

2.

       
Knip de overlappende randen schuin af en 
druk deze met een vouwbeen in de rug van 
het boek. Knip de overlappende uiteinden
volledig af bij paperbacks.

3.
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VERSTERKING EN REPARATIE VAN BOEKVERBINDINGEN

 OVERIGENS:
filmoplast® SH is bijzonder geschikt voor
het snijden met de tapedispenser TA3.

PRODUCTEN:
filmoplast® P 90
filmoplast® P 90 plus
filmoplast® SH

HULPMIDDELEN:
vouwbeen
schaar

VERWERKINGSINSTRUCTIES

TITELPAGINA'S BEVESTIGEN

PRODUCTEN:
gudy® 831 Fine Art smooth

HULPMIDDELEN:
schaar
zachte doek
of boekrakel

       VERSTERKEN EN  
        HERSTELLEN MET 
        FILMOPLAST® P 90, P 90 PLUS
        OF FILMOPLAST SH

Om de binnenste boekverbinding van 
paperbacks te verstevigen en te herstellen, 
gebruikt u een strook filmoplast® die iets 
langer is dan het boek zelf. Vouw de strook 
naar het midden en breng vervolgens één 
zijde van de filmoplast® strook eerst aan 
op het boekblok en vervolgens op de 
boekomslag. Wrijf de strook stevig aan met 
een vouwbeen om een goede hechting te 
verkrijgen. Knip eventuele overlappingen af 
met een schaar.

1.

       

Knip allereerst de titelpagina uit.

1.

       

Meet de afmetingen van de titelpagina en 
snijd een stuk gudy® 831 FINE ART 
SMOOTH met een overlapping aan alle 
zijden van de titelpagina.

2.

       

Breng de titelpagina op één zijde aan en 
wrijf het stevig vast met een rakel of een 
zachte doek.

3.

       

Snijd de titelpagina op maat, parallel aan de 
randen van alle kanten. Kies de uiteindelijke 
grootte zo dat de titelpagina aan alle vier 
de zijden iets kleiner is dan de boekomslag.

4.

       

Trek enkele centimeters van het afdekpa-
pier terug, vouw om en strijk parallel met 
de rand, breng de zijkant aan op de rand 
van de boekomslag en druk aan.

5.

   

Trek het afdekpapier onder de titelpagina weg
en wrijf de pagina stevig aan richting de 
de randen.

6.
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VERWERKINGSAPPARATUUR

TAPE DISPENSER TA 3
VOOR SMALLE ROLLEN
Om een optimale verwerking van onze filmolux® folies 
mogelijk te maken, hebben wij een speciale dispenser 
ontwikkeld. Met de TA3 tafeldispenser kunnen smalle rollen 
boekbeschermfolie, filmoplast® T en SH perfect 
gesneden en verwerkt worden.

BOEK LAMINATOR
BLS-CLASSIC
De boeklamineermachine voor het eenvoudig en gemakkelijk 
lamineren van boeken en brochures met een rughoogte van ca. 
50 mm en een breedte van max. 41 cm. De boeklamineer- 
machine BLS-Classic is uitgerust met een rolhouder voor een 
rol van max. 41 cm breedte, automatische siliconenpapier 
scheiding- en snijinrichting.

BOEK LAMINATOR
BLS-PROFESSIONAL
De nieuwe boeklamineermachine voor professioneel en snel 
lamineren van boekseries. De geïntegreerde meetschaal voor 
het afmeten van de boekbeschermfolie, het gemakkelijk 
klemmen van de filmolux® rol en het effectieve rakel-
systeem maken de BLS-Professional een tijdbesparend en 
efficiënt gereedschap. Voor rollen tot max. 41 cm.
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VERSTEVIGING VAN BOEKRUGGEN EN BOEKHOEKRANDEN 
MET EASY WINGS®

VERSTEVIGING VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN 
MET EASY HOLD®

VERWERKINGSINSTRUCTIES

       

Verwijder de middenstrook van het 
geperforeerde afdekpapier.

1.

       

Breng dit gedeelte aan op de rug van het boek 
of op de hoeken van de boekomslag - de 
vleugels moeten naar boven wijzen.

2.

       

Verwijder het afdekpapier van het 
rechtergedeelte en wrijf het lijmoppervlak 
stevig op de rug en de kaft van het boek. 
Herhaal dit aan de andere kant.

3.

       

Open het boek en bevestig de vleugels stevig 
aan de binnenkaft.

4.

       

Open de krant (of het tijdschrift) in het 
midden. Verwijder de middenstrook van het 
geperforeerde rugpapier.

1.

       

Plaats de onderste helft van de versteviger 
iets aan de zijkant van de middenvouw van 
de krant, zodat deze nog gemakkelijk kan 
worden gesloten.

2.

       

Vouw de versteviger om en plaats het 
bovenste gedeelte aan de buitenkant van 
de krant.

3.

   

Buig de versteviger lichtjes om de resterende 
4 steunpapiertjes te verwijderen en druk de 
folie met uw vingers op zijn plaats.

4.
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