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Gelieve voor verder gebruik te bewaren! 
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Paul Leibinger GmbH & Co.KG 

Daimlerstr. 14 

D-78532 Tuttlingen 

 

 

Service hotline tel. +49 74 61/92 86-8 63  

Service hotline fax. +49 74 61/92 86-8 69 

Service hotline e-mail: service@leibinger-group.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandse vertaling van de originele Duitse handleiding 

Alle rechten, met name het recht op vertaling, verspreiding en reproductie, blijven 
ons voorbehouden. Geen enkel gedeelte van deze handleiding mag op enigerlei 
wijze (hertekend, gefotokopieerd, op microfilm gezet of op andere wijze) zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever gereproduceerd of door middel van 
elektronische gegevensverwerkingssystemen verwerkt, opgeslagen of voor 
derden toegankelijk gemaakt worden. 

Technische wijzigingen blijven voorbehouden. 

Vertaling van de Duitse originele handleiding 

© Copyright 2011 Paul Leibinger GmbH & Co.KG 
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1 Gebruik 

1.1 Doelmatig gebruik 

De inkjetprinter JET2neo is uitsluitend bedoeld voor de contactloze kenmerking 
van, opdruk op en codering van oppervlakken volgens het CIJ-inkjet-procedé 
(continuous inkjet-procedé). 

 

De inkjetprinter is geschikt voor toepassing op zowel gladde als oneffen, ruwe en 
gestructureerde oppervlakken van de meest uiteenlopende materialen (bijv. 
metaal, kunststof, glas, papier, hout, geperste materialen, rubber enz.). 

 

De inkjetprinter mag alleen worden gebruikt buiten explosiegevaarlijke zones en u 
dient maatregelen te treffen tegen elektrostatische oplading. 

De installatie dient te worden uitgevoerd volgens de installatie-instructies van 
Paul Leibinger GmbH & Co.KG! 

 

Ombouw en wijzigingen zijn uit veiligheidsoverwegingen alleen toegestaan na 
overleg met Paul Leibinger GmbH & Co.KG. Reparaties van het apparaat mogen 
alleen worden uitgevoerd met originele onderdelen. 

Paul Leibinger GmbH & Co.KG is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit 
uit ondoelmatig resp. oneigenlijk gebruik. 

1.2 Ondoelmatig gebruik 

Gebruik van de inkjetprinter 

 in explosiegevaarlijke omgeving 

 in niet-commerciële ruimten 

 in de nabijheid van elektrische apparatuur, open vuur, radiatoren en 
andere warmtebronnen en vonken 

 voor het bedrukken van zeer hete of sterk verhitte oppervlakken 

1.3 Verdere documentatie 

Op de bijgeleverde cd-rom vindt u verdere documenten over de inkjetprinter 
(handboek). 
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2 Technische gegevens 

2.1 Behuizing, afmetingen, gewichten 

Behuizing: rvs 

 breedte 400 mm, diepte 295 mm, hoogte 430 mm 

 Gewicht: 17 kg 

Schrijfkop: rvs behuizing 

 lengte in totaal 234 mm, diameter 43 mm,  

 Lengte van de schrijfkopleiding: 3 m 

 Gewicht: 1,5 kg 

 Willekeurige inbouwpositie, ook voor bovenhandse 
toepassingen 

2.2 Aansluitwaarden 

Spanningsbereik: 100 - 230 V AC ,50-60 Hz 

Stroomopname: max. 0,33 A bij 100 V AC  

max. 0,20 A bij 230 V AC  

Opgenomen 
vermogen: 

max. 35 VA bij 100 V AC  

max. 33 VA bij 230 V AC 

Stand-by 100 V 3 W 

Stand-by 230 V 4 W 

2.3 Omgevingsvoorwaarden 

Temperatuurbereik: +5° C tot +45° C  

(geen snelle temperatuurwissel) 

Relatieve 
luchtvochtigheid: 

 
max.90 % rel. luchtvochtigheid (niet condenserend) 
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2.4 Interfaces, ingangen, uitgangen 

Ingang productsensor: NPN/PNP 24V 

Ingang incrementele sensor: TTL 5V, HTL 24V, RS422 5V 

Ingangen: 3 digitale, vrij selecteerbaar/ 8 ingangen voor ext. 
opdrachtselectie 

Uitgangen: 4 digitale, bijv. voor alarm, bijvulling enz. 

Interfaces: Ethernet RJ45 

USB 

2.5 Vermogensparameters 

Printcapaciteit: 

 

Tekenhoogte: 

min.: 1.2 mm  

max.:11 mm  

 afhankelijk van lettertype, kopafstand, 
sproeikop-diameter, inkt, productoppervlak en 
schrijfkoptype tot 3.200 tekens/sec. 

Printsnelheid: tot 6,6 m/sec (10 cpi) 

2.6 Lettertypes 

 Alle lettertypes kunnen in de opdruk gecombineerd worden 

 Opdruk van 1 - 3 regels  

 Schoorsteen (tower) 

 Hoofd- en kleine letters, umlauten, speciale tekens 

 Lettertypes van 5x5 tot 24x18 

 Meerdere nuances in contrast en vette druk 

 Alle gangbare barcodes (barcode 39, code 128C, postnet enz.) en data-
matrix-codes (ECC 200), GS1 Data Matrix (EAN/ECC) 

2.7 Schrijfwijze 

 Dubbele afstand 

 Teksten achteruit 

 Symbolen in spiegelbeeld 

 Symbolen in spiegelbeeld en ondersteboven 

 Symbolen in spiegelbeeld, ondersteboven en tekst achteruit 

 afwisselend leesbare tekst, revers 

 vetgedrukt, invers 
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3 Algemene veiligheidsinstructies 

3.1 Gevaren bij de omgang met de machine 

De inkjetprinter JET 2neo is gebouwd volgens de stand van de techniek en de 
erkende veiligheidstechnische regels en is voorzien van veiligheidsinrichtingen. 

Vóór de levering werd hij gecontroleerd op werking en veiligheid. Bij 
ondeskundige bediening of misbruik dreigen echter gevaren voor 

 de gezondheid van de bediener 

 de inkjetprinter JET 2neo en andere materiële waarden van de 
gebruiker 

 de efficiënte werking van de hoogrendementsprinter 

Alle personen die belast zijn met inbedrijfstelling, bediening, onderhoud en 
instandhouding van de hoogrendementsprinter, moeten 

 dienovereenkomstig gekwalificeerd zijn en 

 deze handleiding nauwkeurig in acht nemen. 

Tevens verwijzen wij naar mogelijke gevaren en eerstehulpverlening in de 
veiligheidsinstructiebladen van de arbeidsmiddelen. 

3.2 Structuur en symbolen in de veiligheidsinstructies 

3.2.1 Structuur van de veiligheidsinstructies 

 

 
GEVAAR 

Dit symbool duidt in combinatie met het signaalwoord 'Gevaar' 
op een direct dreigend gevaar voor leven en welzijn van 
personen. 

Het negeren van deze instructies leidt tot ernstige schade aan 
de gezondheid of levensgevaarlijk letsel. 

 

 

 
WAARSCHUWING 

De betreffende symbolen duiden in combinatie met het 
signaalwoord 'Waarschuwing' op een mogelijk dreigend gevaar 
voor leven en welzijn van personen. 

Het negeren van deze instructies kan leiden tot zowel ernstige 
schade aan de gezondheid als tot levensgevaarlijk letsel. 
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VOORZICHTIG 

De betreffende symbolen duiden in combinatie met het 
signaalwoord 'Voorzichtig' op een mogelijk gevaarlijke situatie. 

Het negeren van deze instructies kan leiden tot zowel licht 
letsel als tot materiële schade. 

 
 

 

 OPGELET 

Dit symbool geeft in combinatie met het signaalwoord 'Opgelet' 
belangrijke aanwijzingen voor het doelmatige gebruik van de 
machine. Het negeren van deze instructies kan leiden tot 
storingen aan de inkjetprinter of in de omgeving. 

3.2.2 Waarschuwingen in de handleiding 

De volgende symbolen in de handleiding worden gebruikt om u op mogelijke 
gevaren te attenderen. 

 

 

Gevaar door elektriciteit 

 

gevaar door 
ontvlambare stoffen 

 

Gevaar door druk 

 

Gevaar door 
elektrostatische 
ontlading 

 

Gevaar door explosieve 
atmosfeer 

 

Gevaar voor irritatie van 
de luchtwegen 

 

Gevaar door 
gezondheidsschadelijke 
stoffen 

 

Explosiegevaar 

 

 

Handleiding in acht 
nemen 

 

Veiligheidshand-
schoenen dragen 

 

Servicewerkzaamheden 

 

Veiligheidsbril dragen 
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Rookverbod  

 

Belangrijke 
gebruikersinformatie 

 

3.3 Veiligheidsinstructies op de inkjetprinter 
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3.4 Opleiding van het personeel 

De bediening is alleen voorbehouden aan geschoold personeel. 

Het personeel moet beschikken over geschoolde mechanische en elektrische 
kennis om de inkjetprinter deskundig te kunnen bedienen. De 
verantwoordelijkheden van het personeel voor het bedienen, onderhouden en 
instandhouden moeten duidelijk worden vastgelegd. 

Personeel in opleiding mag alléén onder toezicht van een ervaren persoon aan 
de inkjetprinter werken. Binnen het werkgebied van de inkjetprinter is de bediener 
verantwoordelijk tegenover derden. 

 

De gebruiker moet 

 deze handleiding voor de bediener beschikbaar houden en 

 zich ervan overtuigen dat deze het gelezen en begrepen heeft. 

 

De bediener moet 

 in de bediening geschoold zijn, 

 zijn vaardigheid in de bediening van de printer hebben aangetoond, 

 met de bediening van de printer belast zijn, 

 de handleiding en de veiligheidsinstructiebladen gelezen en begrepen 
hebben en deze in acht nemen. 

3.5 Persoonlijke veiligheidsuitrusting 

In de inkjetprinter worden stoffen verwerkt die irritaties veroorzaken en onder druk 
staan. Ter voorkoming van letsel en schade moet het personeel bij bepaalde 
werkprocessen de volgende, geschikte veiligheidsuitrusting dragen: 

 
 

werkkleding 

veiligheidsbril 

veiligheidshandschoenen 

 

De gebruiker dient het personeel de persoonlijke veiligheidsuitrusting te 
verstrekken Voor nadere informatie verwijzen wij naar de betreffende 
hoofdstukken en de veiligheids- en gegevensbladen van de gebruikte 
arbeidsmiddelen. 
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3.6 Veiligheidsinrichtingen en -concept 

Onderbreek in noodgevallen de stroomtoevoer naar de inkjetprinter (stekker 
verwijderen). 

De inkjetprinter is binnen het kader van het veiligheidsconcept inzake 
explosiebeveiliging uitgerust met de volgende elementen: 

 bodemkuip als opvangbak 

 ventilatie in de 

hydrauliekbehuizing 

 kunststofreservoirs in de 

nabijheid van metalen vlakken 

(PE-potentieel) 

 Droge inktresten rond de 

printeenheid moeten regelmatig 

verwijderd worden. De 

printeenheid moet regelmatig 

gereinigd worden. 

 Straalbewaking in de vangkringloop 

 HV-uitschakeling bij kruipstroom 

 Uitschakeling van HV en 

inkjetprinter evenals sluiten van de 

sproeikop bij HV-fouten. 

3.7 Vereisten voor de plaats van opstelling 

 

 

 
 

 

 

 
WAARSCHUWING 

 

De inkjetprinter heeft geen netschakelaar. 

Sluit de inkjetprinter alleen aan op een goed toegankelijke 
contactdoos in de directe nabijheid van de plaats van opstelling! 

 

Gebruik de inkjetprinter alleen in een niet explosiegevaarlijke, 
goed geventileerde ruimte! 

Houd de inkjetprinter altijd verwijderd van hitte, vlammen of 
vonken (bijv. straalkachels)! 

De inkjetprinter moet worden opgenomen in het 
bliksemafleidingsconcept van de gebruiker! 

Neem adequate maatregelen met betrekking tot de 
elektrostatische oplading! 
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 OPGELET 

Kies een werkplek met voldoende draag- en 
standveiligheidsvermogen (gewicht: zie technische gegevens). 

Houd bij de plaatsing rekening met voldoende 
bewegingsvrijheid voor het bedienings- en servicepersoneel. 

Maak de werkplek voor de plaatsing van de printer goed 
schoon (verwijder ook smeermiddelresten enz.) 

Houd de ruimte rond de inkjetprinter altijd schoon en 
opgeruimd, zodat hij altijd goed toegankelijk is. 

3.8 Gevaar door elektriciteit 

Laat werkzaamheden aan de elektrische uitrusting en toevoer alléén uitvoeren 
door opgeleide elektromonteurs of door een servicemonteur van Leibinger. 

Controleer regelmatig de elektrische uitrusting van de inkjetprinter. Losgeraakte 
verbindingen moeten meteen bevestigd en beschadigde kabels meteen 
vervangen worden. 

Houd de behuizing van de inkjetprinter altijd gesloten. 

3.9 Gevaren door elektromagnetische velden 

Het elektromagnetische gedrag van de inkjetprinter verandert door 
aanbouwapparatuur of wijzigingen. Aanvullingen op en wijzigingen aan de 
elektrische/elektronische componenten zijn alléén toegestaan na schriftelijke 
toestemming van Paul Leibinger GmbH & Co.KG . 
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3.10 Ongevallenpreventie bij de omgang met inkt en verdunner 

 

 

 

 

 
WAARSCHUWING 

Houd de inkjetprinter altijd verwijderd van hitte, vlammen of 
vonken (bijv. straalkachels)! 

Open verpakkingen moeten altijd correct gesloten en ter 
vermijding van lekkage rechtopstaand bewaard worden. 

In de nabijheid van inkt en verdunner is roken verboden! 

Verbied roken, eten en drinken in magazijn- en werkruimten. 

 

 

 

 

 

 

 
WAARSCHUWING 

Inkt en verdunner zijn gezondheidsschadelijke producten die 
irritaties van de huid en de luchtwegen kunnen veroorzaken. 

Gebruik altijd uw persoonlijke veiligheidsuitrusting als u met 
deze stoffen hanteert. 
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3.10.1 Veilig gebruik 

Deze producten mogen alleen worden gebruikt op plaatsen zonder open vuur of 
ontstekingsbronnen! 

Gebruik alleen vonkenvrij gereedschap. Elektro-apparatuur en gebruikt 
gereedschap moeten zijn uitgevoerd volgens de ATEX-richtlijn. 

Productverpakkingen moeten tijdens het bedrijf van de inkjetprinter gesloten 
blijven. Vermijd dampconcentraties die hoger liggen dan de door de 
bedrijfsongevallenverzekering voorgeschreven grenswaarden. 

Oefen voor het legen van productverpakkingen geen druk uit - de verpakking is 
geen drukvat. 

Een schone werkomgeving en regelmatige, zorgvuldige verwijdering van 
afvalstoffen beperken het gevaar voor zelfontbranding en ander brandgevaar tot 
een minimum. 

Het product kan zich statisch opladen. Bij het legen van een reservoir in een 
ander moet een aardleiding gebruikt worden. 

Schoeisel en kleding van de medewerkers moeten antistatisch en de vloer moet 
elektrisch geleidend zijn. 

Vermijd contact met huid en ogen. Vermijd de inademing van dampen en 
sproeinevel. 

Bij het direct bedrukken van levensmiddelen mogen alleen 

 inktsoorten volgens de 'levensmiddelenklasse' worden gebruikt, 

 printers uitsluitend werken met inkt uit de 'levensmiddelenklasse'. De 
printers mogen in dat geval nooit eerder voor een ander doeleinde 
gebruikt zijn. 

3.10.2 Veilige opslag 

Let op de instructies volgens het verpakkingsopschrift. 

Bewaar de producten altijd bij 10 - 20 °C op een droge, goed geventileerde 
plaats, op veilige afstand van warmte- en ontstekingsbronnen en direct zonlicht. 

Bewaar de producten altijd in de leverings- of soortgelijke verpakkingen. 
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3.10.3 Eerste hulpverlening 

Ogen Verwijder uw contactlenzen, als u deze draagt. 

Spoel uw ogen minstens gedurende 10 minuten uit met veel 
schoon, vers water. Houd daarbij de oogleden open gespreid. 
Waarschuw een arts 

Huid Trek verontreinigde kleding uit. 

Was de betreffende huid zorgvuldig met water en zeep of met 
een speciaal daarvoor bedoeld huidreinigingsmiddel. 

Gebruik nooit oplos- of verdunningsmiddelen. 

Lucht-
wegen 

Breng de gewonde naar buiten in de frisse lucht en houd 
hem/haar warm en rustig. 

Geef kunstmatige beademing als de ademhaling onregelmatig 
is of stokt. Dien geen orale middelen toe. 

Breng bewusteloze patiënten in de stabiele zijligging en 
waarschuw een arts. 

Diversen Waarschuw altijd een arts in geval van twijfel of aanhouden van 
de klachten. Dien bij bewusteloze patiënten nooit oraal 
middelen toe. 

3.10.4 Brandbestrijding 

Blus-
middelen 

Let strikt op de voorschriften in de betreffende 
veiligheidsinstructiebladen van de producten. 

Gebruik GEEN waterstraal. Koel gesloten verpakkingen die aan 
vuur worden blootgesteld, met sproeiwater af. 

Aanbevolen blusmiddelen zijn alcoholbestendig schuim, 
sproeiwater/-nevel, CO2 of poeder. 

Adembe-
scherming 

Mogelijk is onafhankelijk functionerende 
adembeschermingsapparatuur vereist. 

Beveiliging 
van de 
omgeving 

Omdat het product organische bestanddelen bevat, ontstaat in 
geval van brand dikke, zwarte rook die gevaarlijke 
verbrandingsproducten bevat. De afbraakproducten kunnen 
schadelijk zijn voor de gezondheid. Het bluswater mag niet in 
de riolering of het oppervlaktewater worden geleid. 
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3.11 Veiligheid bij het onderhoud en bij het verhelpen van storingen 

Onderhoudswerkzaamheden en het verhelpen van storingen mogen alleen 
worden uitgevoerd door opgeleid servicepersoneel. 

Laat alle instellings-, onderhouds- en inspectiewerkzaamheden op de 
voorgeschreven termijnen uitvoeren. 

Draai losgedraaide schroefverbindingen na de werkzaamheden weer aan en 
controleer of alle schroefverbindingen weer goed zijn vastgedraaid. 

Controleer na de werkzaamheden of de veiligheidsinrichtingen correct 
functioneren. 

3.12 Ombouw van / veranderingen aan de inkjetprinter 

Veranderingen aan de inkjetprinter en de elektrische componenten daarvan 
zonder schriftelijke toestemming van Paul Leibinger GmbH & Co.KG kunnen de 
bedrijfsveiligheid van de inkjetprinter in gevaar brengen. Om deze reden is een 
ombouw alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Paul Leibinger 
GmbH & Co.KG. 

Componenten die niet in optimale staat verkeren, dienen onmiddellijk te worden 
vervangen. 

Gebruik alléén originele reserve- en slijtageonderdelen. Bij andere onderdelen is 
niet gewaarborgd dat deze geconstrueerd en geproduceerd zijn volgens de 
gestelde eisen voor belasting en veiligheid. 

3.13 Veiligheidsvoorzieningen 

Vóór iedere start van de inkjetprinter dienen alle veiligheidsinrichtingen en 
afdekkingen deskundig te zijn aangebracht en correct te werken. 

Veiligheidsinrichtingen en afdekkingen mogen alleen verwijderd worden bij 
uitgeschakelde inkjetprinter. 

De behuizing van de inkjetprinter mag niet worden gebruikt als bewaarplaats. 

3.14 Geluidsniveau van de inkjetprinter 

Het van de inkjetprinter uitgaande continue geluidsniveau bedraagt  
< 70 dB(A). Al naargelang de lokale omstandigheden kan een hoger 
geluidsniveau ontstaan. 
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4 Opbouw en werking 

4.1 Printer 

4.1.1 Beschrijving 

De hoogrendementsprinter JET 2neo beschikt over een robuuste, tweedelige 
behuizing van rvs. Door de tweedelige opbouw zijn het hydrauliek- en het 
elektronische gedeelte thermisch van elkaar gescheiden. Het apparaat bestaat uit 
de volgende hoofdcomponenten: 

 

1 2 3 4

567

8

9

10

11

12

13

 
 

1 Elektronicabehuizing 8 Aansluiting X1 = encoder 

2 Hydrauliekbehuizing 9 Aansluiting X5 = print go 

3 Voorraadtank inkt 10 Aansluiting X3 = digitale output 

4 Voorraadtank verdunner 11 Aansluiting X4 = digitale input 

5 TFT – touchdisplay 
 (aanraakscherm) 

12 Aansluiting RJ45 
13 Aansluiting usb 

6 Netaansluiting  

7 Schrijfkopleiding  
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4.1.2 Werkingsprincipe 

Bij de druppelopwekking wordt de inktstraal onder druk door een sproeikop 
gedrukt en gelijktijdig door hoogfrequente sinustrillingen waaraan de druppel 
wordt blootgesteld, zodanig gemoduleerd dat hij zich op de knooppunten van de 
trilling insnoert en in afzonderlijke druppels op een bepaalde afstand van de 
sproeikop uiteenvalt. 

De trillingen worden opgewekt door een trilsysteem dat wordt geactiveerd door 
een Piezo-oscillator. 

4.1.3 Werkwijze 

De JET2neo werkt volgens het CIJ-principe (Continuous-Ink-Jet). Daarbij komt uit 
een sproeikop een constante inktstraal vrij die onder inwerking van mechanische 
trillingen in een opeenvolging van even grote druppels uiteenvalt. 

 

Deze druppels worden zo nodig afzonderlijk elektrostatisch opgeladen en in een 
constant elektrisch veld, al naargelang de lading, afgebogen. Daardoor kan met 
een sproeikop niet alleen maar een punt, maar een lijn van punten contactloos 
worden opgebracht. Als het gebruikte product haaks op de druppelafleiding wordt 
bewogen, kan een tweedimensionaal patroon (teken) worden gevormd. 

 

De voor een geprogrammeerde opdruk niet benodigde druppels worden niet 
geladen en vliegen zonder beïnvloeding door het elektrische afbuigveld in een 
vangbuis. In de vangbuis worden de druppels door een zuigpomp opgezogen en 
naar de inkttank teruggeleid. Alfanumerieke gegevens en grafieken kunnen al 
naargelang de toepassing via het TFT-touchdisplay worden ingegeven. 

 

Gegevens voor lettertype en teksten worden in het apparaat opgeslagen (ook bij 
stroomuitval). Desgewenst kunnen zij snel en eenvoudig opgeroepen, gewijzigd 
of gewist worden. 

  

Voorts kunnen de opdrachtgegevens, de gegevens voor lettertype en teksten als 
back-up op externe geheugenmedia zoals bijv. een usb-stick worden opgeslagen. 



pagina 20 van 47 Handleiding JET2neo 

 
LEIBINGER JET2neo Release1.0 

n
ld

4.2 Opbouw schrijfkop 

4.2.1 Beschrijving 

 

1
2

3

4
5

6

 
1 Sproeikop 4 Vangbuis 

2 Laadelektrode 5 HV-afbuigplaten 

3 Detectorelektrode 6 Oscillator 

4.2.2 Functieprincipe en werkwijze 

Beschrijving zie onder 4.1.2 en 4.1.3. 
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5 Transport en opslag 

5.1 Veiligheidsinstructies 

 

 
VOORZICHTIG 

Let op de transportaanwijzingen op de verpakking. 

Verplaats de printer alleen rechtop en in geleegde toestand. 

Het apparaat mag alleen verpakt in de speciale styropormallen 
getransporteerd worden. 

Het negeren van de aanwijzingen kan snel leiden tot persoonlijk 
letsel en schade aan de printer. 

 

5.2 Printer op het transport voorbereiden 

5.2.1 Apparaat legen 

Het apparaat mag alleen in lege toestand getransporteerd worden. Voor de leging 
geldt de onderstaande legingsroutine: 

 

1. Hoofdmenu selecteren 1
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2. Service-menu selecteren 

3. Hydrauliek/schrijfkop 
 selecteren 

2

3

 

4. Speciale functies 
 selecteren 

4

5 6

 

5. Inkttank legen selecteren Volg de verdere instructies op. 

6. Verdunnertank legen 
 selecteren 

Volg de verdere instructies op. 
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5.2.2 Transportbeveiliging aanbrengen 

Pompen en kleppen van het hydraulieksysteem met kabelbinders borgen. 

Daarvoor moeten de achterwand van de hydrauliekbehuizing losgedraaid, de 
transportbeveiligingen aangebracht en de achterwand weer bevestigd worden. 

5.2.3 Apparaat verpakken 

Voor een veilig transport moet de printer in een kartonnen kist met speciale 
styropormallen verpakt worden. Ter vermijding van beschadigingen tijdens het 
transport mag het apparaat uitsluitend in deze verpakking vervoerd worden. 

5.3 Opslag 

 

 
VOORZICHTIG 

Neem de gegevens van de fabrikant in acht. Bewaar de printer 
bij 10 - 20 °C op een droge, goed geventileerde plaats, op 
veilige afstand van warmte- en ontstekingsbronnen en direct 
zonlicht. 

Niet roken! Verbied de toegang voor onbevoegden. Open 
reservoirs moeten correct gesloten en ter vermijding van 
lekkage rechtopstaand bewaard worden.  

Verbied roken, eten en drinken in magazijn- en werkruimten. 
Bewaar de producten altijd in de leverings- of soortgelijke 
verpakkingen.  

Het negeren van de aanwijzingen kan snel leiden tot persoonlijk 
letsel en schade aan de printer. 

6 Inbedrijfstelling 

6.1 Veiligheidsinstructies 

 

 
GEVAAR 

Werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen 
worden uitgevoerd door personen met speciale opleiding in 
elektriciteit/elektrotechniek. 

Het negeren van deze instructies leidt tot ernstige schade aan 
de gezondheid of levensgevaarlijk letsel. 
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WAARSCHUWING 

De inkjetprinter heeft geen netschakelaar. 

Sluit de inkjetprinter alleen aan op een goed toegankelijke 
contactdoos in de directe nabijheid van de plaats van opstelling! 

Gebruik de inkjetprinter alleen in een niet explosiegevaarlijke, 
goed geventileerde ruimte! 

Houd de inkjetprinter altijd verwijderd van hitte, vlammen of 
vonken (bijv. straalkachels)! 

De inkjetprinter moet worden opgenomen in het 
bliksemafleidingsconcept van de gebruiker! 

Neem adequate maatregelen met betrekking tot de 
elektrostatische oplading! 

 

 

 

 

 

 
WAARSCHUWING 

Inkt en verdunner zijn gezondheidsschadelijke producten die 
irritaties van de huid en de luchtwegen kunnen veroorzaken. 

Gebruik altijd uw persoonlijke veiligheidsuitrusting als u met 
deze stoffen hanteert. 

Neem de veiligheidsinstructies voor de omgang met deze 
stoffen en de voorschriften van de betreffende 
veiligheidsinstructiebladen van de stoffen in acht. 
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6.2 Plaatsing 

6.2.1 Voorwaarden voor de plaatsing 

 Controleer of het apparaat beschadigd is. Eventuele beschadigingen 
moeten vóór de inbedrijfstelling gerepareerd worden. 

 De standplaats moet over voldoende draagvermogen en standveiligheid 
beschikken. 

 Houd bij de plaatsing rekening met voldoende bewegingsvrijheid voor 
het bedienings- en servicepersoneel. 

 Reinig de standplaats vóór de plaatsing. 

 Zorg voor voldoende ventilatie in de werkruimte, in het apparaat worden 
oplosmiddelen verwerkt. 

6.3 Plaatsen 

Sluit de inkjetprinter alleen aan op een goed toegankelijke contactdoos in de 
directe nabijheid van de plaats van opstelling! 
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6.4 Eerste en hernieuwde vulling 

Ter vermijding van beschadigingen tijdens het transport zijn de voorraadtanks 
geleegd en moeten deze voor de eerste inbedrijfstelling gevuld worden. 

 

 

 
 

 
 

 

 
WAARSCHUWING 

Voer vóór het vullen altijd eerst een statische ontlading uit! 
Raak hiertoe direct de behuizing van de printer aan of zorg dat 
u vóór  

en tijdens de vulling met ESD-schoenen op een geaarde 
ondergrond staat! 

Het zegel van de bijvulfles mag niet verbroken worden! 

Brandende gassen en vloeistoffen veroorzaken ernstige 
verbrandingen. In de omgeving van het apparaat mogen zich 
geen ontstekingsbronnen bevinden! 

Lees de veiligheidsinstructiebladen en de regelingen inzake 
persoonlijke veiligheidsuitrustingen door! 

 

 

 

 

 

 
WAARSCHUWING 

Inkt en verdunner zijn gezondheidsschadelijke producten die 
irritaties van de huid en de luchtwegen kunnen veroorzaken. 

Gebruik altijd uw persoonlijke veiligheidsuitrusting als u met 
deze stoffen hanteert. 

Neem de veiligheidsinstructies voor de omgang met deze 
stoffen en de voorschriften van de betreffende 
veiligheidsinstructiebladen van de stoffen in acht. 

 



Handleiding JET2neo pagina 27 van 47 

 
Release 1.0 LEIBINGER JET2neo 

n
ld

6.4.1 Tanks vullen 

1 2

 
1 Voorraadtank inkt 2 Voorraadtank verdunner 

 

De beide voorraadtanks worden bewaakt door middel van niveausensoren. Deze 
zijn altijd drukloos en kunnen in elke apparaattoestand geopend worden. 

De voorraadtanks en de deksels zijn in kleur gemarkeerd en van een opdruk 
voorzien om verwisseling bij het bijvullen te voorkomen. Bovendien zijn de 
deksels gekenmerkt met het voor dit apparaat goedgekeurde inktnummer of 
verdunnernummer. 

Dankzij het LEIBINGER-bijvulsysteem kunnen de tanks bij een correcte werkwijze 
zonder stankoverlast of spatten worden gevuld met inkt en/of verdunner. 

1 Open het deksel van de verdunnertank en van de bijvulfles 

2 Draai de bijvulfles op de verdunnertank. Hierbij wordt het zegel van de 
fles verbroken en de voorraadtank gevuld. 

3 Wacht tot de bijvulfles helemaal geleegd is. 

4 Verwijder de lege bijvulfles. 

5 Draai tot slot het deksel van de voorraadtank weer zorgvuldig  op de 
tank en het deksel van de lege bijvulfles  
op de fles. 
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VOORZICHTIG 

Na het vullen moeten de voorraadtanks en de lege bijvulflessen 
weer zorgvuldig gesloten worden. 

6.4.2 Vulproces 

1 Schakel de printer in. Raak hiervoor het nog donkere touch-display aan 
op een willekeurige plaats. Aanraakduur ca. 2 sec. 

 Het apparaat schakelt in en het hoofdmenu met de melding 
<Initialisering> wordt weergegeven. 

2 Wacht tot de initialisering is afgesloten. Daarna verschijnt de melding 
<Noodstop/Regeling>.  

3 Druk op <OK>.  

4 Ga naar de registerkaart <Speciale functies/Tools>  

5 Druk nu op <Vulproces> De melding <Vulproces> verschijnt. 

6 Druk vervolgens op <Verder> om het vulproces te starten. Opmerking: 
Dit proces duurt ongeveer 10 minuten. 

 Na beëindiging van het proces verschijnt een dienovereenkomstige 
melding . 

7 Druk op <OK> om het vulproces te beëindigen. 

8 Drukt op <Sluiten> om het menu <Speciale functies/Tools> te verlaten. 

 De melding <Hydrauliekregeling> verschijnt.  

 Opmerking: Bij het verlaten van het servicemenu wordt de 
hydrauliekregeling automatisch weer ingeschakeld. 

9 Druk op <OK> om het servicemenu te beëindigen. 

 Het hoofdmenu verschijnt. Zo nodig begint het apparaat automatisch 
met de ontluchting van het systeem. 

 Tijdens dit proces wordt de melding <Ontluchten> weergegeven. De 
ontluchting duurt tussen 1 – 5 min. Het proces kan voortijdig 
onderbroken worden door het drukken op <Stoppen>. 

 De printer is nu operationeel. 
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6.5 Inbedrijfstelling na langere stilstand 

 
 

 

 OPGELET 

Laat de printer bij langere stilstandtijden op de stroomtoevoer 
aangesloten. 

De printer schakelt dan door de intervalroutine eenmaal per dag 
in en laat de inkt in een gesloten kringloop circuleren. Daarmee 
is de printer ook na een langere stilstandtijd meteen 
operationeel. 

 

 

7 Bediening 

7.1 Veiligheidsinstructies 

 

 
GEVAAR 

Werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen 
worden uitgevoerd door personen met speciale opleiding in 
elektriciteit/elektrotechniek. 

Het negeren van deze instructies leidt tot ernstige schade aan 
de gezondheid of levensgevaarlijk letsel. 

 

 

 

 
 

 

 

 
WAARSCHUWING 

 

De inkjetprinter heeft geen netschakelaar. 

Sluit de inkjetprinter alleen aan op een goed toegankelijke 
contactdoos in de directe nabijheid van de plaats van opstelling! 

Gebruik de inkjetprinter alleen in een niet explosiegevaarlijke, 
goed geventileerde ruimte! 

Houd de inkjetprinter altijd verwijderd van hitte, vlammen of 
vonken (bijv. straalkachels)! 

De inkjetprinter moet worden opgenomen in het 
bliksemafleidingsconcept van de gebruiker! 

Neem adequate maatregelen met betrekking tot de 
elektrostatische oplading! 
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WAARSCHUWING 

Inkt en verdunner zijn gezondheidsschadelijke producten die 
irritaties van de huid en de luchtwegen kunnen veroorzaken. 

Gebruik altijd uw persoonlijke veiligheidsuitrusting als u met 
deze stoffen hanteert. 

Neem de veiligheidsinstructies voor de omgang met deze 
stoffen en de voorschriften van de betreffende 
veiligheidsinstructiebladen van de stoffen in acht. 
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7.2 Bedieningselementen 

 

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10
 

 

 

1 Aanraaktoetsen voor de 
 menuselectie 

6 Printvrijgave 
7 Snelheidsweergave 

2 WYSIWYG -weergave 8 Printstop 

3 Uitschakeltoets 9 Sproeikop openen / sluiten 

4 Functie-informatie 10 Productieteller 

5 Status JET2neo  
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7.3 In-/uitschakelen 

Na de aansluiting op de stroomtoevoer of na een stroomuitval wordt het apparaat 
automatisch geïnitialiseerd. 

Hiervoor wordt de bootmanager gestart. De voortgang van de initialisering wordt 
aangegeven door middel van een balk. 

Na de initialisering schakelt het apparaat naar de stand-by-modus (display is 
donker) en de JET2neo is operationeel. 

7.3.1 Inschakelen 

1 Raak het nog donkere touchdisplay aan op een willekeurige plaats. 
Aanraakduur ca. 2 sec. 

Het apparaat schakelt in en het hoofdmenu met de melding <Initialisering> wordt 
weergegeven. Na de initialisering begint het apparaat automatisch met de 
ontluchting van het systeem. 

Tijdens dit proces wordt de melding <Ontluchten> weergegeven. De ontluchting 
duurt tussen 1 – 5 min. Het proces kan voortijdig onderbroken worden door het 
drukken op <Stoppen>. 

Bij het opstarten van het apparaat wordt automatisch de laatste printopdracht 
weergegeven. 

7.3.2 Uitschakelen 

1 Druk op <Uitschakelen>. 

Nu verschijnt de veiligheidsvraag of de printer werkelijk moet worden 
uitgeschakeld. 

2 Bevestig de uitschakeling door het drukken op de toets <Ja> of 
onderbreek het proces door het drukken op <Nee>. 

Het apparaat wordt nu uitgeschakeld. Tijdens de uitschakeling wordt de melding 
<Uitschakelen> weergegeven. 

 

Als de sproeikop tijdens de uitschakeling nog geopend is, wordt hij automatisch 
gesloten. 

Het apparaat kan altijd pas na een uitgevoerde printstop uitgeschakeld worden. 

Na het uitschakelen moet u ca. 5 sec. wachten voordat u het apparaat weer kunt 
inschakelen. 



Handleiding JET2neo pagina 33 van 47 

 
Release 1.0 LEIBINGER JET2neo 

n
ld

7.4 Proefafdruk 

Met de optie <Proefafdruk> wordt een bepaalde default-opdracht met ingestelde 
interne PrintGo-bron geladen. 

U kunt deze opdracht gebruiken als basis voor de instelling van een nieuwe 
opdracht of ter controle van de printfunctie van de printer. 

 

 

 
VOORZICHTIG 

Als de proefafdruk geactiveerd wordt terwijl reeds een 
printstartvrijgave voor de eerder geladen opdracht is gegeven, 
begint de printer - omdat alle signalen intern gegenereerd 
worden en dus geen sensor of encoder vereist is, onmiddellijk 
met het printproces. 

Uit de schrijfkop komt onmiddellijk inkt vrij. 

Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting. 

Houd een geschikte opvangbak voor de inkt klaar. 

 

1. Druk op de knop 
 <Hoofdmenu> 

1
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2. Schakel naar het menu 
 <Service>  en selecteer 
 <Proefafdruk>. 

 

 

2

 
3. Volg de aanwijzingen op 

 en druk op <  >  

 

4. Druk op <  > 
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Proefafdruk is geladen en 
gereed voor afdruk. 

 

5. Druk op <Print-vrijgave> 
 (1) zodat de printer gaat 
 afdrukken. 

1
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8 Storingen en het verhelpen van storingen 

8.1 Veiligheidsinstructies 

 

 
GEVAAR 

Werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen 
worden uitgevoerd door personen met speciale opleiding in 
elektriciteit/elektrotechniek. 

Het negeren van deze instructies leidt tot ernstige schade aan 
de gezondheid of levensgevaarlijk letsel. 

 

 

 

 
 

 

 

 
WAARSCHUWING 

 

De inkjetprinter heeft geen netschakelaar. 

Sluit de inkjetprinter alleen aan op een goed toegankelijke 
contactdoos in de directe nabijheid van de plaats van opstelling! 

Gebruik de inkjetprinter alleen in een niet explosiegevaarlijke, 
goed geventileerde ruimte! 

Houd de inkjetprinter altijd verwijderd van hitte, vlammen of 
vonken (bijv. straalkachels)! 

De inkjetprinter moet worden opgenomen in het 
bliksemafleidingsconcept van de gebruiker! 

Neem adequate maatregelen met betrekking tot de 
elektrostatische oplading! 
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WAARSCHUWING 

Inkt en verdunner zijn gezondheidsschadelijke producten die 
irritaties van de huid en de luchtwegen kunnen veroorzaken. 

Gebruik altijd uw persoonlijke veiligheidsuitrusting als u met 
deze stoffen hanteert. 

Neem de veiligheidsinstructies voor de omgang met deze 
stoffen en de voorschriften van de betreffende 
veiligheidsinstructiebladen van de stoffen in acht. 
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8.2 Overzicht van storingsmeldingen en het verhelpen van storingen 

 

Nr. Melding Storingsoorzaak Oplossing 

1307 Inkttransport 
gestoord. Pomp en 
alle aansluitingen 
controleren. 

In het normale bedrijf 
kon de hoofdpomp 
de membraan niet 
binnen 2,5 sec. in de 
middenpositie 
brengen. 

Lucht in het systeem 
of lekkage. 

Bleed-klep sluit niet 
correct. 

Hoofdpomp defect 

Functie 'continu 
ontluchting' voor 
enkele minuten 
activeren. 

Lekkage controleren 
en verhelpen. 

Bleed-klep controleren 
en eventueel 
vervangen. 

Hoofdpomp 
controleren en 
eventueel vervangen. 

1308 Printstoring. 
Compressor en 
alle aansluitingen 
controleren. 

De compressor kon 
de vereiste druk niet 
binnen 120 
seconden instellen. 

Pneumatische 
verbindingen op 
dichtheid controleren 
en zo nodig afdichten. 

Compressor 
controleren en 
eventueel vervangen. 

1309 Bewakingsalarm 
inktterugloop 

Geen of te weinig 
inktterugloop 

Toevoerklep 
controleren 

Kopfilter reinigen 

Straalpositie 
controleren 

1312 Lekkage in 
hydrauliek 
gevonden. A.u.b. 
onmiddellijk 
controleren. 

Lekkagesensor aan 
de bodem van de 
hydrauliekbehuizing 
meldt vloeistof. 
Lekkagesensor 
verontreinigd. 

Systeem op lekkage 
controleren en zo 
nodig afdichten. 

Lekkagesensor op 
verontreiniging 
controleren en zo 
nodig reinigen. 

5000 Laadelektrode 
verontreinigd 

Laadelektrode 
verontreinigd. 

Laadelektrode 
reinigen. 

5001 Fasefout Laadelektrode 
verontreinigd. 

Laadelektrode 
reinigen. 
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Nr. Melding Storingsoorzaak Oplossing 

5002 Druppelonder-
brekingsfout 

Laadelektrode 
verontreinigd. 

Onjuiste frequentie 
ingesteld. 

Oscillator defect. 

Laadelektrode 
reinigen. 

Frequentie wijzigen. 

Oscillator vervangen. 

5003 Spanningsfout 
oscillator 

Slecht druppel-
onderbrekingspunt. 

Laadelektrode 
verontreinigd. 

Onjuiste frequentie 
ingesteld. 

Oscillator defect. 

Laadelektrode 
reinigen. 

Frequentie wijzigen. 

Oscillator vervangen. 

5020 HV-stroom te 
hoog: Afbuigplaten 
op verontreiniging 
of vocht 
controleren. 

Verontreiniging van 
of vocht op de 
afbuigplaten. 

Afbuigplaten reinigen. 

Afbuigplaten drogen. 

5030 Stroke-Go fout Terwijl een stroke 
werd uitgevoerd, 
werd de volgende 
stroke al 
geïnitialiseerd 

Productiesnelheid 
verminderen. 

Letterbreedte 
vergroten. 

Andere printmodus 
kiezen (high speed 
modus). 

Totale drukbeeld in 
hoogte verminderen 
(druppelaantal 
verminderen). 

5050 Print-Go 
afstandsfout 

De in de 
opdrachteditor 
aangegeven 
printafstand (PG-
afstand) is kleiner 
dan de print zelf. 

Letterbreedte 
verminderen. 

PG-afstandswaarde 
verhogen 
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Nr. Melding Storingsoorzaak Oplossing 

5051 Print-Go-fout Tijdens de voortgang 
van een afdruk werd 
al het volgende Print-
Go-signaal 
ontvangen. 

Letterbreedte 
verminderen. 

Sensor controleren. 

Sensor op 
meervoudige detectie 
binnen een afdruk 
controleren. 

Productafstand 
vergroten. 

5060 Overbelasting van 
de spannings-
versterker. 

Overbelasting van de 
spanningsversterker. 

Laadelektrode 
reinigen. 
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9 Onderhoud 

9.1 Veiligheidsinstructies 

 

 

 
GEVAAR 

Werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen 
worden uitgevoerd door personen met speciale opleiding in 
elektriciteit/elektrotechniek. 

Onderbreek de stroomtoevoer naar het apparaat voordat u het 
apparaat opent! 

Het negeren van deze instructies leidt tot ernstige schade aan 
de gezondheid of levensgevaarlijk letsel. 

 

 

 

 
 

 

 

 
WAARSCHUWING 

 

De inkjetprinter heeft geen netschakelaar. 

Sluit de inkjetprinter alleen aan op een goed toegankelijke 
contactdoos in de directe nabijheid van de plaats van opstelling! 

Gebruik de inkjetprinter alleen in een niet explosiegevaarlijke, 
goed geventileerde ruimte! 

Houd de inkjetprinter en de schrijfkop altijd verwijderd van hitte, 
vlammen of vonken (bijv. straalkachels)! 

De inkjetprinter moet worden opgenomen in het 
bliksemafleidingsconcept van de gebruiker! 

Neem adequate maatregelen met betrekking tot de 
elektrostatische oplading! 
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WAARSCHUWING 

Inkt en verdunner zijn gezondheidsschadelijke producten die 
irritaties van de huid en de luchtwegen kunnen veroorzaken. 

Gebruik altijd uw persoonlijke veiligheidsuitrusting als u met 
deze stoffen hanteert. 

Uit de schrijfkopopening kan inkt vrijkomen. Inktspatten in de 
ogen kunnen tot blindheid leiden. Draag dus altijd een 
veiligheidsbril bij het werken aan de printer. 

Neem de veiligheidsinstructies voor de omgang met deze 
stoffen en de voorschriften van de betreffende 
veiligheidsinstructiebladen van de stoffen in acht. 

 
 

 

 OPGELET 

Denk eraan dat de inkt vóór de uiterste houdbaarheidsdatum 
moet worden opgebruikt. 

De printkwaliteit wordt alleen gewaarborgd bij 
omgevingsvoorwaarden zoals die in hoofdstuk 2 'Technisch 
gegevens' beschreven staan. 

Door negeren van deze aanwijzingen kan schade aan de 
printer ontstaan. 
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9.2 Reiniging 
 

 

 OPGELET 

Controleer dagelijks de schrijfkop. 

Verwijder zichtbare, door binnengedrongen stof of inkt 
veroorzaakte verontreinigingen. 

 

 

 

 

 

 
VOORZICHTIG 

Vermijd de vorming van verdunnerdampen door spaarzaam 
gebruik van de LEIBINGER-verdunner. 

Breng de LEIBINGER-verdunner met de spuitfles aan op 
pluisvrij papier en veeg daarmee de verontreinigde onderdelen 
af. 

Spuit de schrijfkop alléén bij ernstige verontreinigingen direct af 
met verdunner. Beperk dit afspuiten tot het voorste gedeelte 
van de schrijfkop. 

Vang verdunnerdruppels op in een verdunnerbestendige 
metalen bak en voer deze correct af. 

Draag altijd persoonlijke veiligheidsuitrusting (veiligheidsbril en 
werkhandschoenen) bij het werken met verdunner. 

 

 

 

 

 

 
VOORZICHTIG 

Intensieve reinigingen mogen alleen worden uitgevoerd door 
opgeleid personeel of door Leibinger-servicemonteurs! 

Na een intensieve reiniging moet de sproeikopsluiting (spindel 
en geleiding) worden gesmeerd met gangbare olie. De olie mag 
niet in de vangbuis terechtkomen (terugloop-afzuiging)! 

Vang verdunnerdruppels op in een verdunnerbestendige 
metalen bak en voer deze correct af. 

Draag altijd persoonlijke veiligheidsuitrusting (veiligheidsbril en 
werkhandschoenen) bij het werken met verdunner. 
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9.3 Dagelijks onderhoud 

Tot het dagelijks onderhoud behoren: 

visuele controle op verontreinigingen 

- van de schrijfkop, 

- vooral van de afbuigeenheid, 

- de laadelektrode en 

- de geleidingen. 

Zo nodig moeten de componenten worden gereinigd zoals in hoofdstuk 7 
beschreven staat. 

9.4 Wekelijks onderhoud 
 

 

 OPGELET 

Deze werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door 
opgeleid personeel  

of door servicemonteurs van Leibinger! 

Door negeren van deze aanwijzingen kan schade aan de 
printer ontstaan. 

 

Tot het wekelijks onderhoud behoren: 

visuele controle op verontreinigingen 

- van de spindel en  

- de geleidingen van de sproeikopsluiting. 

Zo nodig moeten de componenten worden gereinigd zoals in hoofdstuk 7 
beschreven staat. 

9.5 Jaarlijks onderhoud 
 

 

 OPGELET 

Deze werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door 
opgeleid personeel  

of door servicemonteurs van Leibinger! 

Door negeren van deze aanwijzingen kan schade aan de 
printer ontstaan. 

 

Houd voor de onderhoudswerkzaamheden een regelmatige cyclus van 6 – 12 
maanden aan. 
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10 Afvoer 

 

 
GEVAAR 

Werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen 
worden uitgevoerd door personen met speciale opleiding in 
elektriciteit/elektrotechniek. 

Het negeren van deze instructies leidt tot ernstige schade aan 
de gezondheid of levensgevaarlijk letsel. 

 

 

 

 
 

 

 

 
WAARSCHUWING 

 

De inkjetprinter heeft geen netschakelaar. 

Sluit de inkjetprinter alleen aan op een goed toegankelijke 
contactdoos in de directe nabijheid van de plaats van opstelling! 

Gebruik de inkjetprinter alleen in een niet explosiegevaarlijke, 
goed geventileerde ruimte! 

Houd de inkjetprinter altijd verwijderd van hitte, vlammen of 
vonken (bijv. straalkachels)! 

De inkjetprinter moet worden opgenomen in het 
bliksemafleidingsconcept van de gebruiker! 

Neem adequate maatregelen met betrekking tot de 
elektrostatische oplading! 
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WAARSCHUWING 

Inkt en verdunner zijn gezondheidsschadelijke producten die 
irritaties van de huid en de luchtwegen kunnen veroorzaken. 

Gebruik altijd uw persoonlijke veiligheidsuitrusting als u met 
deze stoffen hanteert. 

Neem de veiligheidsinstructies voor de omgang met deze 
stoffen en de voorschriften van de betreffende 
veiligheidsinstructiebladen van de stoffen in acht. 
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11 Conformiteit 

Fa. Paul Leibinger Verklaring van overeenstemming 
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