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Guideline for Danish Bottling Companys kunder – Flexo etiketfil
Etiketterne skal indeholde forskellige lovpligtige oplysninger og mærkningskrav, som
administreres af Fødevarestyrelsen. Etikettens indhold, med hensyn til format og design,
herunder eventuel mærkning samt tekster skal, inden tryk og produktion, godkendes af
Danish Bottling Company.
Se krav fra Fødevarestyrelsen: www.fodevarestyrelsen.dk
Her er en tjekliste med 9 punkter, som er de oftest forekommende spørgsmål og svar:
1. Trykmateriale:
Der kan trykkes på klar eller hvid OPP-folie i 38 my.
Teksthøjde skal være minimum 1,2 mm, målt på ‘x-højden’ (lille x) og være let læselig og synlig.

2. Lovpligtige oplysninger:
• ”Bedst før: Se datomærkning på flaskens hals”.
• ”Beskyttes mod direkte sollys” eller ” Undgå opbevaring i direkte sollys”.
Dette er ikke et krav, men DBC vil gerne have teksten på etiketten.
• ”Produceret af Danish Bottling Company A/S”
eller ”Produceret i Danmark for FIRMANAVN, samt kontaktoplysninger”.
• Varebetegnelse.
• Nettomængde.
Bemærk: Jf. mærkningsreglerne skal ingredienser oplyses, hvis produktet består af mere end
naturligt mineralvand/vand samt CO2.
3. Antal farver:
Max 8 farver. Hvid folie: 6 farver + fluorescerende farve + lak.
Klar folie: 8 farver incl. hvid farve.
Til fluorescerende fotocellemærker benyttes én farve (anvendes altid)
Spotfarver angives som Pantone C.
4. Brug af skrifter:
Vedlæg altid anvendte skrifter, også hvis rentegning er arkiveret som outline.
Tekster lægges i to lag: Redigerbar og outline.
Skriftstørrelser: Minimum 1,2 mm (’x-højden).
Vær opmærksom på Fødevarestyrelsens mærkningsregler.
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5. Stregkoder:
Trykkes i sort.
Mindste størrelse for stregkoder er 80%.
Streger placeres altid vandret.

6. Danske pantmærker:
Pantmærket og pantkoden trykkes
i sort på hvid baggrund (hvid lyszone).
Der skal være minimum 2 mm afstand
til det sorte pantmærke og pantkoden.
Der henvises til Dansk Retur Systems’ hjemmeside: www.dansk-retursystem.dk
7. Programmer:
Illustrator anbefales.
Af hensyn til prepress workflow.
8. Rentegning/Artwork:
Tekster, logo etc. placeres min. 2 mm fra etiketkant.
Bruttoformat: For beskæring af færdig etiket tillægges 2 mm ud over nettoformat.
OBS: Ved placering af baggrundsbilleder etc. helt til kant, beregnes ekstra omkostninger
til renskæring.
Negative tekster fungerer optimalt med spotfarve.
I sammenhæng med cmyk kan opstå mispasning, som mindsker læsbarheden.
Diffusering: min. 0,6 pt.
Stregtykkelse: min. 0,6 pt (pos/neg).
Halvtone punkt: min. 2%
Noter venligst:
De angivne speci_kationer er vejledende og kan i konkrete tilfælde variere. Ved prøvetryk/print
kan farver, størrelse og trykmateriale afvige fra færdigt resultat, afhængigt af prepress teknologi
og trykmateriale.

File upload:
https://novaprint.wetransfer.com/

