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Een boek kaften met boekfolie is niet moeilijk, met de juiste boekfolie en hulpmiddelen is het een fluitje van een cent! In dit artikel lees je hoe je een boek moet
kaften in 9 stappen

Kies eerst de juiste boekfolie

Boekfolies zijn er in vele soorten en maten. Je hebt boekfolies die direct sterk plakken en boekfolies die je nog kunt
corrigeren. Ben je niet zo ervaren met het kaften van boeken? Kies dan voor Filmolux Soft, corrigeerbare boekfolie.
Deze folie bereikt haar volledige hechting pas na 24 uur. Bovendien lopen er kleine luchtkanaaltjes door de lijm
waardoor je de folie zeer eenvoudig luchtbelvrij aan kunt brengen. Heb je al vaker boeken gekaft? kies dan voor
Filmolux 609, dit is een professionele boekfolie die direct goed hecht op het boek.
Heb je een keuze voor de folie gemaakt? Kies dan de juiste afmeting. Zorg dat de folie boven en onder 2 cm groter is
dan het te kaften boek.

1

STAP 1: BOEKFOLIE OP MAAT KNIPPEN
Klap het boek open en leg het op de folie. Zorg ervoor dat aan alle 4
de zijden de folie 2 cm overlapt. Knip de folie op de juiste maat af.
Tip: De Filmolux boekfolies hebben een rasterpatroon op het afdekpapier, 1 hokje is precies 2 cm!

2
3

STAP 2: BOEK POSITIONEREN
Klap het boek dicht en trek ongeveer 10 cm van het afdekpapier
van de folie. En zorg dat de 3 zijdes van het boek goed uitgelijnd
zijn en positioneer de folie op de kaft. Druk de folie vervolgens aan
met een rakel.

STAP 3: AFDEKPAPIER VERWIJDEREN EN PLAKKEN
Trek langzaam het afdekpapier van de boekfolie. Wrijf ondertussen de folie aan met een vilt rakel. Wrijf de lucht weg richting de
randen van het boek.
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4
STAP 4: FOLIE AANDRUKKEN MET EEN VOUWBEEN
Gebruik een vouwbeen om de folie in de naden van de boek rug aan
te drukken. Zo blijft de folie strak om de boek rug zitten.

5

STAP 5: BOEK OMDRAAIEN
Draai het boek om en herhaal de vorige stappen nogmaals voor de
achterkant van het boek.

6

STAP 6: OVERTOLLIGE FOLIE KNIPPEN
Knip de overtollige folie aan alle hoeken diagonaal af. Knip een
W-vorm in de boekfolie ter hoogte van de boek rug.

7
8

STAP 7: FOLIE VOUWEN
Vouw de overtollig folie aan de binnenzijde van het boek en wrijf
deze goed aan.

STAP 8: FOLIE IN DE BOEKRUG VOUWEN
De overlappende folie aan de kant van de boek rug kun je vervolgens
eenvoudig naar binnen vouwen met behulp van een vouwbeen. Bij
een papier back zit er geen ruimte tussen de boek rug, in de geval
knip je deze stukjes folie gewoon recht af.
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