
Inkless Keepsake handleiding 

LEES DE AANWIJZINGEN VOORDAT U BEGINT Voor de beste resultaten 

 

Note - De onbedrukte zijde van de kaart is de gevoelige kant welke een 

reactie zal geven. 

 

STAP 1 - Kies de methode voor het aanbrengen van de activator vloeistof 

 

Applicatie kaart - Dit is een kaartje met een folie erop dat bij het openen 

een plat oppervlak heeft met de Activator oplossing. Dit is de beste keuze 

voor alle leeftijden bij het maken van vingerafdrukken. Een dozijn of meer 

- het heeft genoeg oplossing voor meerdere afdrukken voordat het 

uitdroogt. 

 

Applicatie doekje - Dit is een klein pakje dat zich ontvouwt in een doekje 

dat vooraf is geïmpregneerd met de Activator oplossing en is ideaal voor 

baby’s hand of voetafdrukken of de poten of neus uw huisdieren in te 

wrijven. Dit doekje werkt beter voor oppervlakken die groter of lastiger 

zijn aan te brengen met de applicatie kaart. Het heeft voldoende 

oplossing voor zo’n 10 hand of voetafdrukken voordat het doekje 

uitdroogt. 

 

STAP 2 – Het afdrukken van uw afdruk met de Activator op de gevoelige 

onbedrukte zijde van het papier 

 

Applicatie kaart - Verwijder de folie op de kaart en plaats de kaart op een 

vlak oppervlak (hoewel het ook in de hand kan worden gehouden). 

Selecteer de vinger die de beste vingerafdruk zou kunnen geven. Hoewel 

u de persoon zelf de afdruk kunt laten maken, is het soms beter dat uzelf 

de afdruk maakt door de vinger gecontroleerd vast te houden zodat uzelf 

de druk kan regelen. 

 



TOEPASSING DOOR ALLEEN ZACHT TE DRUKKEN - NIET OMLAAG PERSEN - 

NIET DE VINGER ROLLEN VAN LINKS NAAR RECHTS OF ANDERSOM- 

ALLEEN RECHT OMLAAG & RECHT OMHOOG OPTILLEN. 

 

Wacht een minuut voor het afdrukken om volledig te ontwikkelen. Als de 

afdruk niet helemaal juist is er volop ruimte om opnieuw te proberen tot 

u één goede afdruk heeft. 

Applicatie doekje - Verwijder het doekje uit de verpakking. Veeg zachtjes 

het gehele oppervlak in dat moet worden afgedrukt met het doekje. U 

hoeft het er NIET in te wrijven. Slechts een dun laagje is wat je wilt. 

Waarbij het afdrukken identiek is als bij gebruik van de applicatie kaart. 

 

Elk residu wordt gemakkelijk van de huid verwijderd met water of een 

vochtig doekje. Ter herinnering, het is niet giftig en baby veilig. 

 

ZORG IN DE BEHANDELING 

Houd in gedachten dat daar waar de activator het lichtgevoelig papier 

raakt wordt het zwart. Dit is een bijzonder probleem met het doekje 

omdat het onmogelijk is om te voorkomen dat het op uw eigen handen 

terecht komt en eventueel door het aanraken van de gevoelige zijde van 

het papier ook uw eigen afdruk op het papier komt. Het is dan ook beter 

het papier niet te hanteren als dit niet nodig is, totdat je je handen hebt 

gewassen. Mogelijk is enige hulp hierbij gewenst. U zou het papier ook 

met een stukje (schilders)tape kunnen beplakken aan de rand zodat u het 

hier kunt vastpakken. 

 

Verwijdering van Activator Producten - De activator vloeistof alsmede het 

lichtgevoelig papier zijn niet giftig, beiden kunnen ze worden weggegooid 

als elk ander papierproduct. 


