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Papierloop-problemen voorkomen en oplossen 
 
Met deze instructie willen wij u helpen papierloop problemen te voorkomen en/of op te lossen.  
Op deze manier heeft u uw machine maximaal tot uw beschikking.  
 
Papier is gevoelig voor schommelingen in de luchtvochtigheid. Vooral bij het uit/aan zetten van de 
centrale verwarming kan er vaker vochtig papier in de machine ontstaan omdat de 
omgevingstemperatuur plotseling wijzigt. Dit treedt vooral op in het voor –en najaar tijdens 
vakantieperiodes/lange weekenden. Met mogelijk papierloop problemen als gevolg.  
 
Wat te doen bij storing?  
Mocht uw machine toch papierloop problemen hebben, volg dan eerst onderstaande instructies 
voor u een papierloop storing meldt. Dit is het eerste wat de engineer zal uitvoeren. Deze 
werkzaamheden vallen buiten het servicecontract. 
 

1. Neem al het papier uit de printer (om te voorkomen dat er uit een lade geprint wordt waar 
het papier niet uitgehaald is); 

2. Pak een nieuw pak papier wat geacclimatiseerd is; 
3. Haal het papier uit de wikkel of doos en maak het papier los; 
4. Verwijder eerste en laatste vel en zorg ervoor dat er geen lijmresten van de wikkel op het 

papier zitten; 
5. Leg het papier in de printer. De pijl op de wikkel/doos wijst naar de zijde van het papier die 

als eerste bedrukt moet worden. 
NB: Indien er geen pijl op de wikkel/doos staat of u weet niet welke zijde eerst bedrukt 
wordt, test dan even welke zijde boven gelegd moet worden om het papier zo goed 
mogelijk door de printer te laten lopen. Als het papier door de machine bedrukt is, leg het 
dan op een vlakke ondergrond en kijk op welke manier het papier het minste krult of golft. 
Op deze manier kunt u bepalen welke zijde van het papier boven hoort. 

 
Mocht u na bovenstaande toch nog papierloop problemen hebben, kun u uw storing melden via:  
http://www.canon.nl/Support/support_voor_onze_zakelijk_klanten/index.aspx  
   
Voorkomen  
Wanneer u uw printer meerdere dagen aaneengesloten niet gebruikt is het raadzaam om het 
papier uit de printer te halen en in een papierwikkel of papierdoos op te slaan. De wikkel en doos 
hebben de eigenschap uw papier tegen vocht te beschermen.   
 
Als u de printer weer gaat gebruiken legt u het papier weer in de printer.   
 
Lees voor meer informatie over het opslaan van uw papier en achtergrondinformatie de volgende 
pagina. 
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Papier en luchtvochtigheid   
De luchtvochtigheid van de omgeving kan invloed hebben op de verwerkbaarheid van 
kopieerpapier in de printer. De vezels in het papier zullen uitzetten of samen trekken bij wijzigingen 
in het vochtgehalte. Dit heeft invloed op de stijfheid en de formatie van het kopieerpapier.  
 
Vocht en temperatuur   
Wanneer er sprake is van een hogere relatieve vochtigheid (RV) in de omgeving ten opzichte van 
het papier, zullen de papiervezels vocht opnemen en zwellen. Bij een lagere relatieve vochtigheid 
onttrekt de omgeving vocht aan het papier, waardoor de papiervezels samen trekken. Dit zwellen 
of samen trekken wordt ook wel deformatie genoemd. De optimale relatieve vochtigheid in de 
omgeving ligt rond de 55% bij 21°C.  
 
Deformatie en papier   
Veelvoorkomende gevolgen zijn dat het papier gaat krullen: 
 

Randgolf   
De papierranden zijn vergroot terwijl het midden gelijk is gebleven. Dit gebeurt 
wanneer papier is blootgesteld aan een omgeving met een hogere relatieve 
vochtigheid, ofwel koud papier komt in een warme ruimte. Het vocht 
condenseert op het papier en de vezels zwellen op.  

 
Randverkorting  
Het vocht het dichtst bij de rand van het papier wordt onttrokken waardoor de 
randen samen trekken terwijl het midden van het papier de originele afmeting 
houdt. Dit is het gevolg van lucht met een lagere relatieve vochtigheid dan het 
papier zelf.   

 
Krul   
Wanneer papier zonder vochtwerend wikkel voor een langere tijd aan droge 
lucht wordt blootgesteld zal er krul ontstaan. Deze krul komt ook voor als gevolg 
van afkoeling na een snelle temperatuurstijging in de printer. Hierbij is over het 
complete oppervlak van het vel vocht uitgetreden.   

 
Voorkomen 
Vervormd papier kan vast komen te zitten in de printer en zet de printer daarmee in storing. U kunt 
dit voorkomen door preventief te handelen. Het is belangrijk dat de omgevingslucht in de 
opslagruimte van het papier en de ruimte waarin de wikkel wordt geopend dezelfde temperatuur 
en relatieve vochtigheid hebben. 
 
Zolang het papier in de verpakking blijft is de relatieve vochtigheid van de opslagruimte 
onbelangrijk. Er zal geen vochtuitwisseling optreden tussen opslagruimte en papier door het 
vochtwerende wikkel. Zodra papier geopend gaat worden in een ruimte met een andere 
temperatuur, is het belangrijk de in onderstaande tabel genoemde acclimatiseringtijd in acht te 
nemen: 
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