Printfil type til etiketter
Filformat:
Vi anbefaler pdf filer ( trykoptimeret med alle skrifter vedlagt – embed all fonts) eller eps, men jpg og tiff
kan også anvendes, hvis andet ikke er til rådighed.
Husk altid at definere i CMYK farver, ca. 300 dpi i 100% størrelse og konverter alt tekst til vektorgrafik
(create outlines/paths) ved eps filer.
Vi skal kun bruge 1 fil pr. opgave, vi stepper selv ud hvor der opnås mindst spild.
Tryk/Printinfo:
Der kan ikke (digitalt) trykkes med guld/sølv – det er dog muligt at trykke negativt på guld eller sølvfolie og
måske derved opnå den ønskede effekt.
Tryk på transparente folier: Vær opmærksom på at farverne også er transparente, dvs. at mærket skal
monteres på en forholdsvis lys flade for at kunne ses.
UV Printede etiketter:
Her kan printes med cmyk, hvid, mat og blank lak.
Kontakt os for nærmere information vedr. definering af printfilen.
Beskæring: går trykket til kant skal der være min. 2 mm til beskæring hele vejen rundt.
Udskæring:
Skal etiketten udskæres i speciel facon (der ikke er firkantet, oval eller cirkelrund) leveres både en fil med
tryk og en fil med skærestreg. Disse 2 filer skal passe sammen når de lægges oven på hinanden, dvs.
udskæringen skal ramme den rigtige placering.
Skærestregen leveres i enten pdf eller eps/ai (vektor).
Ved firkantede etiketter hvor der ønskes runde hjørner i speciel størrelse- opgives radius.
Vores normale standard er 1-5 - 2 mm afhængig af etiketstørrelse.
Tolerance: Da de forsk. materialer kan bevæge sig en smule i forhold til udskæring, er 100% præcision
umulig. Vi anbefaler derfor at der tages hensyn til dette ved ikke at placere fx en streg eller andet som skal
passe nøjagtigt langs kanten af udskæringen, da der kan forekomme en mindre variation.
Mindste mulige etiketmål er 10x10 mm.
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