
INSTRUÇÕES PARA A CORRETA CRIAÇÃO DE UM FICHEIRO PARA A IMPRESSÃO DE PLACAS  
As indicações seguintes irão ajudá-lo a criar um ficheiro de impressão correto. Para mais 
informações pode consultar no nosso site a secção FAQ, ativar a Verificação Profissional de Ficheiro 
ou ligar para o nosso serviço de Assistência. 

FORMATO DO FICHEIRO 
Envie o seu ficheiro em formato PDF à escala 1:1 (não protegido por palavra-passe).

TEMPLATE 
Descarregue sempre do site o template relativo ao produto que adquiriu e utilize-o como base para posicionar 
o seu grafismo: deste modo será mais fácil criar corretamente um ficheiro para impressão. Insira o grafismo 
no layer "artwork", e depois elimine todas as linhas guia exceto as margens de sangria (linha verde) e guarde o 
ficheiro em PDF sem marcas de corte e mantendo os layers separados. 

ATENÇÃO: Não utilize as amostras de cor de tinta direta do documento, uma vez que estas não serão impressas.  
Os elementos gráficos entre a linha de corte e a margem de sangria não serão visíveis no produto final. 

sangria: 5 mm  
em cada lado
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Cores que nunca deve usar

Guarde o pdf em alta qualidade, sem reduções (downsampling) e mantendo os layers separados.

ATENÇÃO

100-150 ppi 5 mm de sangriaPDF CMYK FOGRA 39
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CORES 
Todos os ficheiros devem ser enviados em CMYK (ciano, magenta, amarelo, preto) com o perfil de cor Fogra 39
As imagens em RGB ou com cores PANTONE serão convertidas automaticamente com um perfil de separação de 
cores standard.

RESOLUÇÃO 
A resolução ideal dos ficheiros para impressão é de 100 a 150 ppi.

MARGENS E SANGRIA 
Descarregue o template do produto que adquiriu, a sangria necessária, de 5 mm para cada lado, já estará 
corretamente aplicada. A distância entre os textos e a linha de corte deve ser de pelo menos 3 mm. 

 MONTAGEM - Placas de bandeira

chave 
de parafusos 
(não fornecido)

chave allen 
nº2 (não 
fornecido)

berbequim com 
broca de 5 mm 
(não fornecido)

2 buchas
em nylon 
Ø 5 x 25 mm

2 distanciadores



4 buchas em nylon  
Ø 5 x 25 mm

4 distanciadores

MONTAGEM - Placas na parede

chave de parafusos 
(não fornecido)

berbequim com broca
de 5 mm  
(não fornecido)

com overprintingsem overprinting

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
A espessura mínima de linha imprimível é de 0,5 pt. Desaconselhamos que posicione molduras e passpartouts 
demasiado perto das margens de forma a evitar imprecisões devido às tolerâncias de corte. 
No caso do placas transparentes, envie-nos o ficheiro no sentido de leitura normal, pois será invertido na impressão. 

Por norma, quando se imprimem cores opacas sobrepostas, as cores superiores tapam as que ficam por baixo. 
A impressão sobreposta (overprint) permite evitar que isto aconteça e faz com que as tintas se sobreponham (faz com 
que a superior pareça transparente). Para evitar resultados cromáticos imprevistos, verifique que no seu ficheiro não 
estão presentes objectos ou textos em overprint.
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