
Handleiding - Inkt navullen van PSI stempels

Navullen van PSI, dient uitsluitend te geschieden met speciaal daarvoor geschikte inkt. 
Waarschuwing! Vul de stempels nooit na met een universele water based inkt, 
onherstelbaar! Deze stempels dienen dus uitsluitend te worden nagevuld, met daarvoor speciaal geschikte
oil based inkt.

Navullen PSI stempels:
Gebruik uitsluitend PSI Maxlight inkten, of inkten welke door ons zijn geleverd voor de PSI stempels, zoals Oil-Based 
Ink for Maxlight, PSI & NSP Stamps, Brother inkt of universele inkt voor Flash Stamps op olie basis (oil based).

Afwijkende inktkleur
Gebruik nooit inkten met een inkt kleur die afwijkt van de inkt welke op uw huidige PSI stempel aanwezig
is. Dus bijvoorbeeld geen rode inkt gebruiken in een zwarte stempel. Indien de navul - inktkleur te veel afwijkt 
van de originele inkt kleur van uw PSI stempel, gebruik deze dan niet, het zal uw stempel onbruikbaar maken. 

Handleiding
Verwijder de afdrukslede uit de stempel, door deze opzij en uit de stempel te schuiven(1). 

U kunt de stempel beïnkten aan de achterzijde van deze slede. Schuif daartoe het afdekplaatje uit de slede (2), 
u ziet daar speciaal viltmateriaal met een inkeping (3). Druppel enkele druppels (10-12) inkt in deze inkeping, 
maar doe dit zeer spaarzaam. (3) Schuif het afdekplaatje terug. (4) Schuif nu de slede terug in de stempel. (5)

Zie afbeeldingen hieronder. 

want dit beschadigd de stempel 

1 2 3 4 5

Let op, wees zuinig met navullen, te veel inkt maakt uw stempel 
langere tijd of geheel onbruikaar!

Enkele druppels (10 - 12) zijn voldoende. Excessief beïnkten, zal uitvloeiende afdrukken veroorzaken, 
dus gebruik nooit te veel inkt. Zie hieronder de fabrieks tabel voor het beïnkten van PSI stempels per type.
Verdeel de inktdruppels netjes van links naar rechts in de gleuf.

Het duurt ca.1 - 24 uur (overnight) voordat de inkt goed verdeeld en opgenomen is. 
Het is beter om het beïnkten de volgende dag te herhalen met enkele druppels (10-12 per keer) dan in 
1 keer de stempel excessief te beïnkten want dat zal uw stempel langere tijd onbruikbaar maken! 

10-12 drops  -  
10-12 drops  -  15-20 drops
12-15 drops  -  12-15 drops
12-15 drops
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PSI 1854 PSI 3679 
PSI 2264 PSI 2773 
PSI 4141 

PSI 3255 12-15 drops 
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