
Carbonpapier, waar kan ik dat 
voor gebruiken? 

Carbonpapier is in de meeste moderne kantooromgevingen niet meer te vinden. 
Toch blijft carbonpapier in diverse situaties een handig kantoorartikel om achter de 
hand te hebben, bijvoorbeeld wanneer uw kopieermachine het begeeft. In dit artikel 
leest u wat carbonpapier is en waar u carbonpapier voor kunt gebruiken. 

Wat is carbonpapier? 

Wilt u carbonpapier gebruiken? Met carbonpapier kunt u heel eenvoudig de tekst op 
een vel papier kopiëren wanneer u geen kopieermachine bij de hand heeft. 
Carbonpapier is dun, stevig papier voorzien van een laagje koolstofpoeder. U legt 
het carbonpapier tussen het vel papier waarop u wilt schrijven en het vel papier waar 
de afdruk door het carbonpapier op moet komen. De laag met koolstofpoeder op het 
carbonpapier legt u tegen het vel papier waar u op wilt kopiëren. Nu heeft u twee 
vellen papier, met daartussenin het vel carbonpapier. Dit is de manier waarop u 
carbonpapier gebruiken moet. Verschillende soorten carbonpapier is te vinden in 
het carbonpapier assortiment. 

Toepassingen van carbonpapier 

Carbonpapier kent vele toepassingen. Kampt uw kopieermachine bijvoorbeeld met 
een storing en moet u toch een stuk tekst handmatig kopiëren? Carbonpapier biedt 
de oplossing. Wilt u een kopie maken van een al bestaand document, dan schrijft u 
over het al geschreven document heen. Daarnaast kunt u op een nieuw vel papier 
schrijven en via het carbonpapier een doordruk maken. 
Let op: houd er rekening mee, in verband met privacy, dat de tekst op het 
carbonpapier leesbaar blijft wanneer u dit vel carbonpapier tegen het licht houdt. 

In de volgende situaties kunt u carbonpapier gebruiken: 
• bij de afwezigheid van/defect aan een kopieermachine 
• bij het maken van kopieën via een traditionele schrijfmachine 
• bij het overtrekken van een afbeelding op materiaal waar niet op geprint kan 

worden, bijvoorbeeld bij figuurzagen 
• bij combibonnen wordt via een aparte methode de inkt op de onderliggende 

vellen doorgedrukt, vergelijkbaar met de methode van carbonpapier 
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