Prime Aktomslag

Prime Aktomslag uppfyller krav för aktomslag en ligt Svensk Standard SS-ISO16245:2010 och därmed
enligt Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2006:4 och 2012:8

Frågor och svar om Aktomslag
Varför behöver man använda Aktomslag
Erfarenheten har visat att egenskaper hos förvaringsmedlen har stor betydelse
för skyddet av handlingarna och handlingarnas beständighet Avsikten är att
samma förvaringsmedel ska kunna användas under lång tid från handläggning till
långtidsförvaring.
Det yttre skyddet (aktomslaget) ska vara så stabilt att handlingarna kan lånas ut,
hanteras och transporteras som en enhet.
Vilken är den lägsta ytvikten man får använda
Aktomslaget skall enligt standard vara minst 100 gram.
Vilket är det minsta formatet som skall omsluta en bunt A4 papper
Aktomslaget skall omsluta handlingarna Ett vikt A3 ark räcker inte för att omsluta
en bunt handlingar i A4 format.
1 ark A3 är 420 x 297 mm
1 ark A4 är 210 x 297 mm
Vilken färg bör man använda på sitt Aktomslag
De bör vara vita (ofärgade utan vitmedel OBA) men kan förses med färgad logotyp,
färgmarkering eller svartvit grafik Om man använder tryck på aktomslaget ska den
yta som avses för skrift lämnas ofärgad.
Varför bör jag inte använda färgat aktomslag
Aktomslag av färgat papper kan ha negativ inverkan på handlingarnas mekaniska
styrka.
Om aktomslaget blir fuktigt kan handlingarna missfärgas Det finns andra skäl
att överväga lämpligheten med färgade aktomslag Det gäller färgens betydelse
för möjligheten att kopiera skanna eller mikrofilma den information som finns på
aktomslaget.
Räcker det med att Aktomslaget har ISO 9706
Nej det kräver också papperets vikstyrka som skall vara minst 1,7 (bestämt enligt
Köhler –Molin) .
Kravet gäller både i maskin – och tvärriktning alltså inte ett medeltal av dessa.
Vad är vikstyrka
Vikstyrka är ett mått på hur många gånger man kan böja ett papper fram och till
baka utan att det brister Vikstyrka bestäms enligt ISO 5626.
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