COMO PREPARAR FICHEIRO VERNIZ/FOIL
O presente documento tem como propósito orientar os Clientes da Realbase na
preparação de uma Produção Verniz ou Foil.
O objectivo é evitar erros de parametrização e entrega de planos, acautelar que a
expectativa do Cliente relativamente à sua Arte-Final será cumprida na produção
do trabalho e garantir a melhor qualidade e eficácia na prestação de serviço da
Realbase.
Sugere-se, deste modo, que o material entregue e os ficheiros Arte-Final
apresentem as características descriminadas.

1. Ficheiro em PDF

Utilizar predefinições PDF/X-1a

2. Elementos Gráficos de Referência

Existiência de elementos gráficos comuns ao plano impresso e à arte-final (ex.:
miras de corte, miras de acerto, miras de registo ou outra)

3. Ficheiros Tipo Verniz / Foil

Existência de um ficheiro para cada tipo de aplicação, conforme tipo de verniz
UV/2D ou 3D ou Foil.

VERNIZ 3D
Espessura Única

Existir apenas um canal de cor a 100% ( K=100% )

Com variação de Espessura

Existir apenas um canal de cor, sendo que 0%= 0 micron e 100%= Y microns
(em que Y = micragem escolhida para a produção de trabalho)

Aplicação em Laminação Matte

Reservar a corte e a vinco

Aplicação em Laminação SoftTouch

Não existe necessidade de reservar corte e vinco

Tipos de letra

Não se aconselha aplicação de espessuras superiores a 40 micron em de tipos de
letra com dimensão inferior a 16pt

VERNIZ UV / 2D
Espessura Única

Existir apenas um canal de cor a 100% ( K=100% )

Corte, Vinco e Laminação

Sem condicionantes em corte ou vinco

FOIL
Espessura Única

Existir apenas um canal de cor a 100% ( K=100% )

Aplicação em Laminação Matte

Reservar a corte e a vinco

Aplicação em Laminação SoftTouch

Não existe necessidade de reservar corte e vinco

Linhas

Não se aconselha aplicação em linhas com espessuras inferiores 1mm

Tipos de letra

Não se aconselha aplicação em tipos de letra com dimensão inferior a 16pt

Detalhe

O nível de detalhe deve ser avaliado caso a caso
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COMO ENTREGAR PLANOS - VERNIZ/FOIL

Laminação

Só se aplica verniz em folhas com laminação mate ou softouch.

Excesso de Laminação

Os planos não devem apresentar excesso de laminação.

Orientação

Laminação aplicada sempre no mesmo sentido, sob pena de ocorrer desvios de
produção devido à distenção dos planos.

Indicação de Entrada de Plano

Deve estar identificado claramente o local de “encosto” dos planos.

Humidade no Papel

O material não deve apresentar alterações significativas, como ondulações.

Maqueta de Produção

Sempre que possível enviar maqueta da aplicação do verniz/foil.

Formato

Os planos devem apresentar uma dimensão minima de 210x300 mm e máxima
de 520x1050 mm

Área de impressão

Largura máxima de impressão de 500 mm

Gramagem de Papel

Gramagem máxima de 600 grs

Miras de Verniz

Obrigatório para qualquer impressão de tecnologia digital

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO DAS MIRAS DE VERNIZ:
As miras de verniz deverão ser colocadas na área superior do plano, nos primeiros
20mm da folha, a uma distância mínima de 10mm das laterais, e 3 mm do topo.
As miras de verniz devem ser aplicadas num dos lados menores do plano.
MIRAS DE VERNIZ
(TAMANHO REAL)

As miras de verniz deverão ser preenchidas em cor escura, por forma a garantir
contraste com o fundo do plano.
A laminação deverá cobrir completamente as miras de verniz.
Solicite “Miras de Verniz Realbase” via e-mail para produção@realbase.pt

3mm
10mm
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Encontram-se ainda disponíveis para consulta em www.realbase.pt.
• COMO PREPARAR UMA ARTE-FINAL

Todos os ficheiros são validados pela Realbase antes de enviar para Produção, considerando as características acima
mencionadas, como intuito de evitar possíveis problemas gerados por erros de post-script na respectiva Arte-Final. Não obstante
a respectiva validação da Realbase, o cliente é sempre responsável pela sua validação e respectivas alterações, obrigando a uma
resposta por escrito quando requerida ou envio de informação.
A Realbase, por sua vez, responsabiliza-se pela confidencialidade da informação disponibilizada e está sempre disponível para
auxiliar e acompanhar o Cliente perante a necessidade de algum esclarecimento ou intervenção.
A Realbase reserva-se ao direito de devolver material considerado não conforme para a aplicação de Verniz ou Foil.
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