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TEJP MED TRYCK

RIKTLINJER  OCH  REKOMMENDATIONER  FÖR  VÅRA  TRYCKTA  PRODUKTER.
Tejp med tryck. "Top surface" erbjuds som standard med tryck i upp till fem PMS färger på PVC-, PP- och Papperstejp.
(fyrfärgstryck endast på PVC-tejp). Dessa tejper har häftämnen som är baserade på antingen naturgummi, syntetiskt, gummi (hotmelt) eller
vattenbaserad akryl. Tejperna kan lamineras för att ge trycket extra skydd mot nötning och för att få en kraftigare, mer slitstark tejp.

Tryckning i upp till åtta separata PMS färger kan erbjudas med tryckmetoden "under surface"

Utöver detta trycker vi även på förseglingsremsor, s.k. gummerade remsor av papper både med armering och slät
kvalité. Dessa har ett vattenaktiverat häftämne som är baserat på potatisstärkelse. Andra produkter som tillhandahålls

med tryck är bl.a. avspärrningsbabnd, aluminiumtejp, bandningstejp, byggfolietejp, efterlysande tejp, halkskyddstejp, skyddstejp och vävtejp.

TRYCKORIGINAL LEVERABNSTID
Originalen ska vara tryckfärdiga och optimerade för produktion då de Förväntad leveranstid anges i en egen kolumn för respektive
skickas till oss. De ska vara framställda i professionella grafiska produkt. "B" betyder att produkten är en beställningsvara. 
programvaror och: Siffran efter "B" anger förväntad leveranstid i antal veckor efter godkänt
● samtliga delar i originalet ska vara vektoriserade. korrektur vid nytt tryck eller efter erhållen beställning vid repeatorder.
● typsnitten ska vara omgjorda till konturer (outliners)
● färgerna ska vara sparade i önskade PMS-nummer. EXPRESSLEVERANS   -kan erbjudas på de flesta

● Tryckfilen ska vara sparad i vektoriserat pdf-format, "Top surface-tryck" då det finns behov av snabbare leveranstid
     (alternativt eps  eller ai) än den vanliga, ordererkända. Vi debiterar 700 kr extra kostnad

för  att bryta orderplaneringen och producera tidigare 
Om designen ska tryckas i fyrfärgs (CMYK) ska tryckfilen  (om den inte då möjlighet finns.
är vektoriserad)  ha upplösningen 300 i skala 1:1

ORIGINALKOSTNAD BESTÄLLNING
Ändring i befintligt digitalt, vektoriserat material, ex. textsättning eller För att kunna starta produktionen så fort som möjligt och för att undvika
färgändring debiteras med mellan 200-400 kr. Originalframställning från fel bör följande information från Er vara med på beställningen:
manus eller från filformat som inte är enligt våra anvisningar debiteras Trycktext, tejpdimension, tejpkvalité, tryckfärger samt antal rullar
löpande (800 kr / tim) (gärna även tidigare order eller fakturanummer om det finns tillgängligt)

Hör gärna av er till oss om ni har frågor eller synpunkter på tryckoriginal.

ORIGINALKOSTNAD NÅGRA  ANVÄNDNINGSOMRÅDEN….
Ändring i befintligt inskickat digitalt material, exempelvis textsättning ● Profilering
eller färgändring debiteras med 400 SEK. ● Identifikation
Originalframställning från manus eller från filformat som inte är enligt ● Streckkoder  (ex. EAN-kod)
våra anvisningar debiteras med löpande timkostnad ● Prisinformation
(800 SEK per timme). ● Teknisk information

● Bruksanvisningar

KORREKTUR ALLMÄNT
Vi skickar alltid korrektur för godkännande innan tryckning vid TEKNISK DATA - De tekniska uppgifterna bör betraktas som riktvärden
nyproduktion eller vid ändring i befintligt tryck. Vid bedömning av 
tryckfärgerna ska en PMS-färgkarta användas. Korrekturläsning på skärm LAGRING - Ingen tejp kan lagras under obegränsad tid. Livslängden 
eller vid utskrift är oftast inte färgäkta utan visar endast ett förslag på layout för tejpen kan dock ökas genom att följa föreskrifterna. Lämpligt är att
som bl.a visar avstånd mellan tryckbilderna. Godkännande innebär lagra tejperna i torr, mörk och sval lokal, Luftfuktighet ca 50%

exempelvis att text/bild är korrekta samt att layouten är accepterad. Vid och  temperatur ca 18-23 grader C.
tryck i fler än en färg är de dessutom viktigt att kontrollera de olika 
färgernas placering i designen. Glöm inte att även kontrollera  ANSVAR - Då vi inte känner till de förehållanden under vilka tejperna 
bakgrundsfärgen, dvs tejpens eventuella färg. Nyansskillnad från PMS- lagras hos våra kunder, garanterar vi endast för 
kartan kan dock förekomma eftersom PMS-kartan är tryck på tejpernas kvalité vid leverans.
pappersmaterial. Ansvar utöver fakturavärdet påtages inte.

KLICHÉER ANNULLERING
etab lagerhåller och förvarar klichéer i tre år efter senaste tryckningen. Vid annullering av påbörjade, registrerad order debiteras en 
Vid enventuella repeatorder efter denna tid debiteras framställning av grundavgift på 200 kr.
ny klichéer. Detta gäller även vid kvalitetsbyte exempelvis från PP till
PVC, eftersom tryckförutsättningarna skiljer sig åt för de olika Eventuellt kan ytterligare kostnader tillkomma, exempelvis
tejpkvalitéerna. ANNULLERING+A59:M62 för originalarbete eller klichétillverkning.

Tänk på att tejpens lämplighet alltid skall provas för avsett ändamål.
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TEJPGUIDE,  för tejp med tryck.

242 / 243 / 2497 Gummi Hög X - Tyst Medium Bra - - Slät

250 Gummi Medium X - Tyst Medium-Lätt - - - Linjepräglad

2015 Gummi Låg X - Tyst Medium-Lätt - - - Lätthäftande

2342 Gummi Hög X - Tyst Medium Bra - - Slät, Laminerad

5428 Akryl Medium X - Tyst Mycket lätt - - Mycket bra -

543/30 Akryl Medium - X Tyst Medium - - Mycket bra -

543/33 Akryl Medium - X Tyst Medium - - Mycket bra -

543/33HT Akryl Mycket hög - X Tyst Medium Mycket bra - Mycket bra HT (=High Tack)

543/35 Akryl Hög X - Tyst Medium Bra - Mycket bra -

565 Akryl Mycket hög X X Tyst Medium Mycket bra - Mycket bra 35my film + HT

541 Syntetiskt Mycket hög - X - Mycket lätt Bra X Bra -

548 Gummi Medium X - - Lätt Mycket bra X - -

317  (Vit) Gummi Hög X - Tyst Medium Mycket bra - - Slätt papper
6025  (Brun) Gummi Hög X - Tyst Medium Mycket bra - - Slätt papper

3020 (Vit / Brun) Vatten Mycket hög X - Tyst Mycket lätt Mycket bra X Mycket bra Slät
3030 (Brun) aktiverat Mycket hög X - Tyst Mycket lätt Mycket bra X Mycket bra Armerad
3040 (Vit) Växtlim Mycket hög X - Tyst Mycket lätt Mycket bra X Mycket bra Armerad

OBS!
Tänk på att tejpens lämplighet alltid skall

provas för avsett ändamål.


