
Al du behøver vide om

Profileret emballage
TRYKMETODER

OFFSETTRYCK
En højkvalitativ trykmetode 
som giver enestående 
gengivelse af farver og 
kontraster. 

FLEXOTRYK
Giver god gengivelse af tekst 
og billede. På nogle materialer 
er kvaliteten i samme niveau 
som offsettryk.

Bølgepap

Trykmetode Flexo
Trykfarve Op til 5 farver
Lak  Vandlak

DIGITALTRYK
Giver mulighed for at vælge 
næsten ubegrænset med 
farver samtidig med at man 
kan variere layouten og trykke 
et mindre antal.

THERMOTRYK
Et enfarvetryk som ikke bru-
ger klichéer hvilket indebærer 
at der ikke findes nogle om-
kostninger relateret til det. 

Papir/Kartong

Trykmetode Offset
Trykfarver 6-8 farver
Lak  UV-lak
  Vandlak

Ryttere

Trykmetode Flexo
Trykfarver Op til 4 farver

Postordreposar

Trykmetode Flexo
Trykfarver Op til 8 farver

Lynslåsposer

Trykmetode Thermo
Trykfarver 1-farve

Etiketter

Trykmetode Forskellige
Trykfarver 2-10 farver

Tape

Trykmetode Flexo
Trykfarver Op til 8 farver

PP-bånd

Trykmetode Flexo
Trykfarver 2 farver

Silkepapir

Trykmetod Digitaltryk
Trykarver Op til 4 farver

TRYK PÅ FORSKELLIGE MATERIALER
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LAKERING

Vandlack
Vandlak er, som navnet antyder, vandbaseret lak. Det anvendes til at give 
trykket et sidste touch.

På bestrøget papir anvendes højglanslak, mat lak og beskyttelseslak. 
Alle former for lak yder beskyttelse, men beskyttelseslak giver en ekstra 
beskyttelse rundt om trykket på emballagen.

Friktionslak anvendes til ubestrøget papir.

UV-lak
UV-lak er et tyndt lag af lak, der hærdes af ultraviolet lys, og som lægges 
oven på den trykte overflade, dels for at beskytte og dels for at give en 
meget blank overflade.

Trykmetode på PVC / PP
Der findes to metoder til trykning på tape: overtryk og undertryk. Præcis 
som betegnelserne angiver, trykker man på tapens over- eller underside.

FARVER & FORMATER

Uncoated og Coated
Pantonefarverne er opdelt i uncoated (ubestrøget) og 
coated (bestrøget). Farvenuancerne varierer ganske 
betydeligt afhængigt af, om farven trykkes på ubestrøget 
eller bestrøget underlag.

Ved tryk på emballager og andet pakkemateriale arbejdes 
der stort set altid på ubestrøget underlag.

Det er vigtigt at undgå at udarbejde grundlag, der er 
baseret på bestrøget underlag, da de endelige resultater 
vil se helt anderledes ud, når der trykkes på ubestrøget 
underlag.

Underlag
Underlag til tryk skal tilpasses i skala 1:1 med høj 
opløsning, dvs. 300 dpi. Filformatet skal være printbar 
PDF, alternativt .eps- eller .ai-format.

Tryk på PP-tape

• Kun undertryk
• Giver mindst lige så godt tryk 
som oversiden på PVC. Men med 
undertryk opleves trykket som 
lakeret.

Tryk på PVC-tape   

• Enbart ovantryck   
• Ger ett riktigt fint tryck då PVC’n 
   suger upp färgerna bättre än PP.
• Bör trycka minst 4 färger
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TRYKTAPE


