1.

Handelseffecten in euro
PAPIER
Handelseffecten mogen enkel worden gedrukt op OCR-papier dat voldoet aan de optische en mechanische
verwerkingsmogelijkheden.
Dergelijk OCR-papier is genormaliseerd volgens DIN 6723 (90 g/m2) en DIN 6724 (80 g/m2).
Het papier moet geschikt zijn voor laserprinters (hittebestendig). De relatieve vochtigheid dient te liggen
tussen 40 en 55 R.V. Verwerking van papier dat buiten deze normen valt kan maatafwijkingen geven.
AANVULLENDE PAPIERSPECIFICATIES
Gewicht
Voor optische leesapparatuur (page readers) is zowel OCR-80 g/m2 als OCR-90 g/m2 met een maximale
afwijking van 4 % toegelaten.
Dikte
OCR - 80 g/m2 = 0,09 mm;
OCR - 90 g/m2 = 0,11 mm.
Zuiverheid van het papieroppervlak
Het papier moet vrij zijn van oplichtende elementen. De ondergrondkleur moet volledig uitfilterbaar zijn. Er
mogen dus geen andere pigmenten in voorkomen.

KLEUREN
RECTOZIJDE
Invulkaders en diapositieve titelbalkjes
HKS 6E 100 %
Teksten buiten invulkaders
PMS - OCR - Warm Red 100 %
Instelteken voor optische lezing, taalcode, formuliercode
PMS Process Black 100 %
Achtergrond
Raster in HKS 6E 100 %, met elkaar niet rakende punten en een rasterfijnheid van 133 lijnen/duim. De
kleurrasterwaarde van de achtergrond moet liggen op 30 % bij de afdruk.
VERSOZIJDE
Kader en teksten : PMS - OCR - Warm Red 100 %.
INKTKWALITEIT
Oxidatief drogende hittebestendige "HBL" inkt op oliebasis, zonder thermoplastische componenten (o.m.
minerale, latex), geschikt voor laserdrukkers.
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2.
DRUKKWALITEIT
De uitsparingen in de honingraat invulkaders (optische leeszones) dienen volkomen vrij te zijn van spatten.

VERPLICHTE GEBRUIK VAN DE OFFICIËLE DRUKFILMS
Drukkers, die handelseffecten wensen te drukken, dienen de technische papierkenmerken integraal te
respecteren en moeten gebruik maken van de PS-bestanden ter beschikking gesteld door het:
Secretariaat van de Overeenkomsten
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel
tel.
fax

(02)221 30 20
(02)221 30 21

Voorbeelden:
- Wisselbrief
- Orderbriefje
- Bankaccept
- Leverancierswissel
- Wissel in deviezen
Codes:
N = Nederlands
F = Frans
D = Duits
NF = Nederlands-Frans
FN = Frans-Nederlands
ND = Nederlands-Duits
FD = Frans-Duits
DN = Duits-Nederlands
DF = Duits-Frans
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