
 

 
 
 

Senefelder Misset produceert alcoholvrij met Tower perschemie 
 
Senefelder Misset in Doetinchem is specialist in de productie van tijdschriften, magazines 
en catalogi in grote oplages. Bladen zoals Story, Weekend en Elle rollen er van twee 16-
pagina-, een 64-pagina- en een 72-pagina-rotatiepers. Senefelder Misset drukt al jaren 
alcoholvrij, een filosofie die met de introductie van de Tower perschemie van Wifac naar 
een hoger plan is getild. 
 
Lang niet elke drukkerij produceert zonder 
gebruik van alcohol (IPA): de toevoeging 
ervan aan het vochtwater vergemakkelijkt 
namelijk het drukproces en - zo je wilt - het 
werk van de drukkers. Toch wegen die 
voordelen niet op tegen de nadelen, legt 
Olaf Schutz uit. Hij is hoofd drukkerij bij 
Senefelder Misset: "Allereerst is IPA vrij 
duur in aanschaf en gebruik, dus je bespaart 
flink op kosten. Bovendien zijn dit soort 
oplosmiddelen schadelijk voor het milieu en 
de gezondheid." Daarom heeft Senefelder 
Misset het gebruik van IPA al sinds 1993 
afgebouwd naar nul: "Het is daardoor voor 
de drukker wel wat lastiger om bijvoorbeeld 
de inkt/vochtbalans goed te krijgen. Daar 

staat tegenover dat je een scherpere punt 
op papier krijgt, meer contrast en een 
mooiere glans." 
 
Altijd verder verbeteren 
 
De hoge drukkwaliteit wordt op de persen 
bij Senefelder Misset met een 
geautomatiseerd systeem voortdurend 
bewaakt. Het proces wordt direct 
bijgestuurd als er bijvoorbeeld 
kleurafwijkingen in het drukwerk worden 
gesignaleerd. Toch ziet Schutz dat er ook 
altijd nog mogelijkheden zijn om de manier 
van werken verder te verbeteren. 



 

Twee jaar geleden werd daarom besloten 
aan de slag te gaan met Tower perschemie 
van Wifac, vertelt Schutz: "Ons zusterbedrijf 
Habo DaCosta had al goede 
praktijkervaringen met Tower perschemie. 
Daarom besloten wij tot een test, zodat we 
de resultaten konden vergelijken met de 
bestaande middelen." 
 
Voor de test werd onder begeleiding van 
Wifac-product specialist Perry Theijn 
allereerst met behulp van Tower Dynamic 
Duo het vochtwatersysteem van de pers 
grondig gereinigd. Vervolgens werd met 
Tower Water Rehardner het vochtwater 
geconditioneerd en met Tower Millennium 
HSW-100 vochtwatertoevoeging geschikt 
gemaakt voor de hoge snelheids-

heatsetrotatiepersen: "Al deze in Nederland 
geproduceerde Tower-producten zijn 
perfect op elkaar afgestemd." 
Schutz was direct enthousiast over de 
eerste resultaten: "Met deze nieuwe 
gecombineerde aanpak konden we de 
inschiet bij aanvang van elke order op de 
pers aanmerkelijk verminderen." 
 
Het goede contact, de uitstekende service 
en de mogelijkheid om regelmatig te 
kunnen sparren zorgen ervoor dat 
Senefelder Misset besluit verder in zee te 
gaan met Wifac. Inmiddels draaien drie van 
de vier rotatiepersen met Tower 
perschemie. Olaf Schutz: "We zien gewoon 
dat het goed werkt. En Wifac biedt ons een 
uitstekende prijs/prestatie-verhouding." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meer weten over de Tower vochtwatertoevoeging? 
 
Neem dan contact op met uw Wifac accountmanager of met Perry Theijn, 
perry.theijn@wifac.nl of +31 6 25075795. 
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