
Retningslinjer for trykning af selvklæbende PP og PVC tape i flexo 
(Ikke papirtape)

Vectordata
Al, CDR, EPS etc.

Vi kan maksimalt trykke 5 
pantone farver i flexotryk:
1-3 farver fra 36 ruller
4-5 farver fra 540 ruller
(Fra 6 farver vil det være
CMYK)
Vi bruger Pantone C og HKS K
farvesystemet.
For at undgå Windows vs MAC
og andre konflikter, konverter
da venligst din grafik til en PDF/
X-1 a
med alle skrifttyper konverteret
til kurver.

Pixelfiler er ikke egnede
til flexografisk tryk.
Flexo er ikke offset!!
Det er nytteløst at eksportere 
eller gemme Pixelfiler som 
EPS eller andre Vector-
udvidelser.
Filen ændres ikke til
et vektoriseret billede og 
forbliver pixelbaseret, så 
defor ikke egnet!

Hold dit design enkelt, undgå rasteriserede objekter og brug ikke konturer under 0,5 pkt.

Raster 
Når det virkelig er nødvendigt, kan vi trykke rasteriserede objekter, men det vil ikke ligne et 
gennemsnitlig offsetraster. Vi bruger et 60lpi raster, minimum er 20% og maksimum er 80% af 
den originale farve. I nogle tilfælde kan vi trykke en (monokrom) bitmap.
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Repeat længder i mm.
Tilgængelige kliché længder; 175, 191, 232, 263, 293, 356, 395, 465 og 495mm. 
For at undgå problemer med at få trykket til at passe, undgå da en repeat længde på max. 283 mm. 



Ændret (trykt) baggrundsfarve i mørke farver
"Negativt tryk"

Ved tryk af negativt design, vil der opstå et lille hvidt mellemrum, en af flexoprint metodens begrænsninger 
Årsagen er, at vores farve er transparent, så det er ikke muligt at printe en lys farve på en mørk baggrund. 
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tape out 

Flexografisk trykproces
tape ind

For at undgå det lille hvide mellemrum ved et negativt tryk, kan man tilkøbe en sleeve. Kun én længde er 
tilgængelig; 402 mm.
Man KAN også tilkøbe en ekstra kliché kun til farve tryk i mellemrummet, men der vi være overlap i farverne

Ændret (trykt) baggrundsfarve i lyse farver

Når du bruger de rigtige farvekombinationer, vil der ikke komme et mellemrum. Sørg for, at 
baggrundsfarven er lysere end farven på toppen af den. Men blækket er stadig gennemsigtigt, så er det 
f.eks. blå tryk ovenpå gul bund bliver trykket GRØNT.
Kontakt venligst vores salgs- eller designafdeling for specifikke designs, førend du sender et oplæg til
dine kunder /  kolleger / overordnede, for at undgå problemer efterfølgende.



På denne måde bliver det altid pænt, uanset beskæringssnittet
Kontakt: +45 8891 7264
info@TapeTrykkeriet.dk
www.TapeTrykkeriet.dk




