
Bezoekadres                                                                                                                         We-Pack 

Het Waterland 4                        Telefoon: 0527-699515                         Bank : NL25RABO0301609659 

8302XC Emmeloord                                 Email     : info@we-pack.nl                    Bic    : RABONL2U 

                                                           Internet : www.we-pack.nl                    KvK   : 62564706 
                                                                                                                                           BTW  : NL 2108.34.138.B.01 

 

 
    
Onderhoud en schoonmaak tips InnoSeal zakkensluiter. 

 
We willen u middels deze brief vertellen hoe de InnoSeal gemakkelijk schoongemaakt kan worden. 
De InnoSeal zakkensluiter kan in de meest wisselende omstandigheden gebruikt worden en kan 
daardoor ook makkelijk vuil worden. Een nieuwe InnoSeal werkt absoluut probleemloos. Op het  
moment dat de InnoSeal hapert weet u dat hij een schoonmaakbeurt nodig heeft (minimaal 1 x per jaar) 
 
Het  is belangrijk dat u weet hoe het deurtje van de  
InnoSeal gemakkelijk te openen is.  
Doe dit nooit met uw nagels….  
Til het deurtje van onder af iets op, om het daarna  
makkelijk te openen. Op onze site staat een filmpje  
met laad instructie, daar wordt dit ook duidelijk aan 
u getoond. www.we-pack.nl/innoseal/  
   
Van buiten is de InnoSeal gemakkelijk schoon te  
maken met een vochtig doekje met een mild sopje. 
Rubber plakresten van het tape, condens, vet, kruimels 
en vuil maakt dat de InnoSeal van binnen ook  vuil zal 
worden.  U kunt de InnoSeal dan open maken en het  
tape en papier er uit halen. (afbeelding 1 en 2) 
 
U kunt dan het kunststof spaakwieltje er uit halen  
(afbeelding 3)  (de vlakke kant zit naar achter) 
De vette plak laag die is ontstaan achter het spaakwiel en 
tegen de achterkant van de InnoSeal kunt u met wat 
wasbenzine of nagel remover gemakkelijk verwijderen. 
Het is belangrijk dat dit af en toe gedaan wordt en dat 
zorgt ervoor dat  de InnoSeal probleemloos blijft  
werken. Hierna kunt u de InnoSeal in de vaatwasser  
of in een afwas sopje gewoon verder schoon maken. 
 
Nadat het apparaat goed droog gemaakt is kunt u de 
InnoSeal weer laden met tape en papier. 
 
De InnoSeal werkt beter als u de uitloop naar uw 
toe heeft en u het zakje naar u toe kan trekken. 
 
 
 
Nog een belangrijk advies…. U krijgt evenveel tape als papier… Als het tape op is, is het papier ook zowat op. 
LAAD HET TAPE EN PAPIER ALTIJD TEGELIJK… dat scheelt u heel veel tijd dat u moet laden. 50 % minder laden.. 
 
Als er vragen zijn…. Bel ons.. daar zijn wij voor. 

http://www.we-pack.nl/innoseal/
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Soms krijgen we wel eens klachten dat het papier niet aan het tape plakt of op stroopt in de InnoSeal. 
 
Het is even belangrijk om te weten dat het papier er met de klok mee in de InnoSeal moet lopen. 
het papier heeft namelijk twee kanten. Een gladde en een ruwe zijde…. Dat kan je ook heel gemakkelijk voelen. 
De kant bedrukt met twist pull is de gladde zijde en de InnoSeal kant is de ruwe zijde. 
 

 
Waarom is dit zo belangrijk…. De ruwe kant komt tegen het tape aan en zorgt voor een goede verlijming met het 
tape en de gladde zijde komt over het apparaat te lopen en zorgt voor een gladde en soepele gang in het apparaat. 
Belangrijk is dus dat de InnoSeal goed geladen word. 
 

 
Het papier komt er dus zo in…..  
Met de klok mee….. 
 
Dan kan het ooit eens gebeuren dat het papier er wel goed in zit maar dat het blijft hangen. 
Dat kan maar een reden zijn…. Vuil…. Vuil in het papier kanaal. Oude stukjes papier of zo. 
Dat is heel makkelijk schoon te maken…. GEWOON IN DE VAATWASSER…. 
 
 
 

Dit moet goed schoon zijn en daar mag geen oud papier in zitten. 
Dus….. ruwe kant van het papier boven en geen vuil in het papier kanaal… 

 
 
 
 
 

Let op: Het spaakwiel mag je alleen naar links draaien.  
Draai je het naar rechts, dan kan de rem breken en ook kan de  
remhouder breken…  
De remmetjes zijn uiteraard gewoon te verkrijgen bij ons..  
zonder rem werkt de InnoSeal nog wel, maar kan het spaakwiel wel eens 
verkeert staan en dan wil het zakje er niet goed in.  
 
Is de rem kapot? bel of mail ons en we sturen gratis wat nieuwe remmetjes. 

 
 

Met een beetje onderhoudt heeft u heel veel jaar plezier van de InnoSeal zakkensluiter. 


