
Deze richtlijnen, kosten en voorwaarden zijn van toepassing op IML-producties  
in onze eigen productieruimte te Herentals.

Wat is IML?
De term ‘in mould labeling’ (IML) is rechtstreeks afgeleid van de techniek: een voorbedrukt label van polypropyleen (PP) wordt 
in een matrijs of mould geplaatst. Deze matrijs heeft de vorm van het eindproduct. In de matrijs wordt vervolgens gesmolten 
PP toegevoegd. Deze versmelt met het label en neemt, tijdens het verharden, de vorm van de matrijs aan. Resultaat: label en 
verpakking zijn één geheel.

Aanlevering van bestanden met artwork
U levert uw artwork drukklaar aan en in overeenstemming met onze prepress guidelines, zoals in dit document beschreven. 
Gelieve een PDF te exporteren vanuit uw opmaakbestand in dit formaat: PDF/X-1a:2001. Additioneel bevelen wij tevens de 
aanlevering van uw opmaakbestanden aan. Het opmaakbestand en de gekoppelde afbeeldingen en lettertypes zijn nuttig voor 
toekomstige verwerking of correcties. We verwachten uw (link naar) digitale bestanden via artwork@deca.be. 

IML-templates met afmetingen en vorm van het label
De IML-template met de correcte afmetingen is aan te vragen via artwork@deca.be. Gelieve de template als aparte laag in uw 
artwork op te nemen. De template is een PDF met aanduiding van maatvoering, keyline, afloop en tekstvrije zone. 
• De keyline heeft steeds een rode lijn en bepaalt de vorm van uw artwork. 
• De afloop of bleed wordt voorgesteld door een donkergrijze strip buiten de keyline. Wegens de ‘print-to-cut’-tolerantie is een 

aflopend (overtollig) beeld nodig.
• De tekstvrije zone is de lichtgrijze zone aan de binnenkant van de keyline. In die zone mag zich geen tekst, logo en/of 

belangrijke labelinformatie bevinden. Zorg voor een minimum afstand van 3 mm tussen het object en de keyline.
• Op sommige templates wordt het aanspuitpunt of een boorgat eveneens aangegeven.
Opgelet: IML-templates zijn gemaakt op de exacte afmeting voor IML-labels, hierbij wordt rekening gehouden van een krimp van 
1,6% tijdens inspuiting. De afmetingen kan u dus niet 1 op 1 overnemen voor bijvoorbeeld zelfklevende etiketten.

Lettertypes, tekst en lijnbreedte
Gelieve steeds de gebruikte lettertypes samen met het bestand aan te leveren of alle tekst om te zetten in contouren 
(letteromtrekken). Hieronder vindt u de minimum afmetingen, wanneer tekst en/of lijnbreedte de volgende eigenschappen hebben:
                  TEKST   LIJNBREEDTE
 1. Positief - 1 kleur  > 6 pt   0,15 mm
 2. Negatief - 1 kleur  > 7 pt   0,20 mm
 3. Positief - meerdere kleuren > 7 pt   0,20 mm
 4. Negatief - meerdere kleuren > 7 pt   0,20 mm

Afbeeldingen
Alle afbeeldingen moeten een effectieve minimum resolutie van 300 ppi hebben en geleverd worden in CMYK-modus.
Logo’s moeten aangeleverd worden met een resolutie van 2400 ppi of als vector.

Transparante labels en dekwit
Drukwerk op een transparant label vereist het aanbrengen van een witte achtergrond (dekwit) achter de bedrukking zodat de 
kleuren krachtig genoeg tonen en de transparantie niet te fel doorkomt. Gelieve deze witte zones aan te geven in een ‘witfilm’, dit 
is een aparte laag in uw opmaakbestand waarin u de bedrukte zones met een spot-kleur aanduidt. Deze vlakken zullen dan met 
dekwit worden voorzien (2x). Opgelet: Een witte achtergrond op een transparant label geeft nooit dezelfde kleursterkte als een wit 
label. Ook zal een gekleurde bedrukking op transparant label verschillend zijn t.o.v een wit label. Denk hieraan als u bijvoorbeeld 
kiest voor een deksel met wit label en een pot met transparant label. 

Kleuren
U kan zowel CMYK-kleuren als PMS-kleuren (Pantone Matching System) gebruiken in uw artwork. In de meeste gevallen zal CMYK 
de geschikte en tevens prijsbewuste keuze zijn. Heeft uw artwork nood aan aan specifieke (huisstijl)kleur, dan zijn PMS-kleuren de 
oplossing. 
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Indien er meerdere referenties op 1 drukvel gecombineerd worden: er geldt bij offset-druk een maximum van 8 kleuren per 
productierun (zie verder voor supplement bijkomende groupage). Let dus op met het aantal kleuren in uw artwork, en denk aan 2x 
dekwit bij een transparant label (wat eveneens meegerekend wordt als 2 kleuren). 

EAN-code of datamatrix
EAN-codes worden gereproduceerd bij het aanmaken van de drukproef. Deze voldoen aan de GS1-standaarden (http://www.gs1.org). 
U dient dus enkel het EAN-nummer door te geven. Wij raden aan om rekening te houden met volgende regels:
• Zorg voor voldoende contrast tussen EAN-code en achtergrond
• Voorzie een minimale vrije (wit)ruimte voor het plaatsen van een EAN-code. Voor een EAN-13 code adviseren wij een vrije 

ruimte van 12 x 31 mm, voor een datamatrix is dit 6 x 6 mm.
• Plaats de EAN-code niet op het aanspuitpunt
• Een EAN-code kan enkel zwart of een donkere Pantone-kleur zijn, 
• Zorg dat het als apart object selecteerbaar is.

Curven (warping)
Curven of warping maakt het label geschikt voor gebogen oppervlakken. Het label wordt omgevormd van een rechthoekig label tot 
een conisch label. Dat gebeurt door onze prepress afdeling bij het maken van uw drukproef. U ontwerpt uw artwork op de rechte 
versie van de template. Het is daarbij belangrijk om de aangegeven keylines uit de template te respecteren. 

Drukproeven 
We importeren uw artwork en zorgen voor een digitale drukproef ter goedkeuring. Op aanvraag kan tevens 1 geprintte kleurproef  
geleverd worden. Deze kleurechte proef op papier is kleurcoherent zodat CMYK-kleuren gecontroleerd kunnen worden. Voor een 
exacte referentie van PMS-kleuren verwijzen we naar de Pantone-waaier. Heeft u zelf reeds een kleurreferentie die gebruikt kan 
worden? Bezorg ons deze zeker!

Correcties
Wij kunnen op uw vraag eenvoudige correcties aanbrengen. Alle gevraagde correcties moeten eenvoudig en duidelijk worden 
aangegeven om misverstanden uit te sluiten. Voor tekstcorrecties vragen wij een tekstdocument of PDF (tekst moet selecteerbaar 
zijn). Ingrijpende correcties aan artworks kunnen geweigerd worden aangezien DECA geen ontwerpbureau is. Neem steeds contact 
op via artwork@deca.be wanneer u twijfelt over welk type van correcties mogelijk zijn. Alle correcties worden gefactureerd.

Offset of Flexo
Hoofdzakelijk drukken we IML labels met een offset print technologie. Dit is onze standaard. Maar voor sommige labels kan het zijn 
dat een flexodrukproces nodig is (hoger aantal kleuren, sterilisatie/pasteurisatie, meerdere referenties en verschillen in aantallen...). 
Supplementkosten: zie verder.

Prepress kosten
Prijs per drukproef: 220 € (1 digitale drukproef per design/referentie)

Prijs voor correcties aangebracht na opmaak 1ste drukproef:
• correcties aangebracht door de klant en aanlevering nieuw artwork: 220 €
• correcties aangebracht door onze prepress: forfait 130 € + kosten wijzigingen

 --> kleine wijzigingen (tekstcorrecties) 50 € per design/referentie
 --> ingrijpende correcties 85 €/uur

Deze kosten herhalen zich bij elke correctieronde (bijkomende drukproef waarop correcties aangebracht worden).

Prijs per extra kleurproef (kleurechte proef op papier): 25 €

Mockup
Wenst u een test van uw eigen bedrukking op een DECA-verpakking met een bestaand IML-label? Dat kan in zeer beperkte oplage met 
een mockup. Voorwaarden en prijs op aanvraag.
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Supplement bijkomende groepage (offset-druk)
Bij offset druk kunnen bijkomende groepagekosten voorkomen. 
Wanneer moet u hiermee rekening houden:

• Als u meer dan 6 referenties van 1 labelformaat bestelt, om het risico op mixing te beperken.
• Als de verschillende referenties die u bestelt in totaal meer dan 8 kleuren hebben.
• Als de bestelde aantallen per referentie te uiteenlopend zijn om samen te drukken, volgens het aantal posities per drukvel.

Op 1 order kan u dus geconfronteerd worden met meerdere supplementen.

Deze kosten zijn gebaseerd op het totaal aantal bijkomende kleuren per productierun: 1 kleur = € 150, 2 kleuren = € 250,  3 
kleuren = € 350,  4 kleuren = € 450, 5 kleuren = € 550, 6 kleuren = € 675, 7 kleuren = € 800, 8 kleuren = € 900.

Als u ons informeert over het aantal referenties, het aantal kleuren per referentie alsook het aantal stuks per referentie dan kan 
DECA voor u de totaalprijs berekenen.

Supplement wissels bij flexo-druk
Bij flexo-druk moet u rekening houden met deze extra kost: 
• 125 euro per wissel (bij meer dan 1 referentie)

Goed voor druk aan de pers 
Wil u helemaal zeker zijn van kleuren, dan is het mogelijk om goedkeuring te geven aan de drukpers tijdens de eerste productierun 
van het drukproces. Hiervoor wordt € 500 gerekend.
Deze “goed voor druk” wordt aanbevolen voor nieuwe projecten en projecten op transparante labels. Indien niemand naar de goed 
voor druk komt of indien we geen externe kleurreferentie ontvangen hebben, dan zullen we drukken volgens onze kleurreferentie.

Doorlooptijden
De beschikbaarheid bij DECA voor onze eigen producten met standaard IML-labels is maximum 6 à 8 werkweken voor orders ≥ 
100.000 stuks of maximum 10 à 12 werkweken voor orders ≤ 100.000 stuks - steeds vanaf goedkeuring op de drukproef. Dit geldt 
voor alle artikels die reeds IML geschikt zijn op het moment van bestelling.

Minimum bestelaantallen
MOQ voor IML-orders is 25.000 stuks. Hierbij is een opsplitsing in 2 designs mogelijk van minimum 12.500 stuks per design en op 
hetzelfde labelformaat.

Tolerantie in geleverde aantallen
Een tolerantie van +5% / -0% is aanvaardbaar voor alle leveringen van meer dan 250.000 labels per design. Voor alle kleinere 
leveringen per design is een tolerantie van +10% / -5% aanvaardbaar. Alle geleverde labels zullen opgewerkt worden tot 
afgewerkte producten, die op hun beurt gefactureerd zullen worden.

Bewaring labels, artwork en drukproef
• De labels kunnen maximum 6 maanden bewaard worden. Hierna kunnen kan DECA de kwaliteit van de labels niet meer 

garanderen.
• Origineel aangeleverde opmaakbestanden worden 2 jaar gearchiveerd (vanaf datum aanlevering).
• Drukproeven (in PDF) worden 6 jaar gearchiveerd (vanaf datum laatste bestelling).

Neem steeds contact op via artwork@deca.be wanneer u vragen heeft en meer informatie wenst.
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