Att tänka på när man beställer etiketter
Här kommer några ” tänk - på – punkter” när du skall beställa tryckta etiketter från ett
tryckeri:
Det finns tryckerier som är specialiserade på att trycka just etiketter. Andra tryckerier åtar sig
ofta att ta fram etiketter. De vänder sig då oftast till ett etikettryckeri i sin tur.
Om du skall använda en termoskrivare för att själv lägga till text på etiketten skall etiketten
vara på en rulle. En sådan rulle kan rullas (spolas) på olika sätt, med etiketten inåt eller utåt.
Etiketten kan dessutom placeras i alla fyra riktningarna på rullen. Innerst i rullen finns en
bobin som kan ha olika dimension. Se till att allt detta blir rätt med en gång. Tryckeriet vet
hur det skall vara om du anger vilken termoskrivare du har och hur etiketten sedan skall
placeras på förpackningen.
Om du skall sätta på etiketten manuellt så tänk efter hur du kan ordna det praktiskt för den
som skall göra jobbet. Förutom på rulle kan du få etiketterna på ark eller en och en (i buntar
med gummiband eller liknande).
Det finns olika material på själva etiketten, allt från vanliga papperskvaliteter till olika plaster.
Vad du skall välja beror naturligtvis av utseende, vad som är ”snyggt” för just din förpackning
och på vad det skall tåla t.ex. fukt och slitage.
Limmet (adhesivet) kan vara olika beroenden på vad det skall sitta på (glas, papper,
metall…), om det skall tåla frys eller värme, eller om det skall fästa hårt med en gång, eller
fästa hårdare (härda) efter en stund. Vissa är lätta att ta bort även efter lång tid medan andra
adhesiv kräver lösningsmedel för att lossna.
Det kan vara viktigt vilken temperatur det är på förpackningen och i lokalen när du sätter fast
etiketten.
Avgörande kan också vara hur förpackningen sedan lagras och hur länge den skall hållas sig
oförändrad.
Var noga med att framföra vilka behov och förhållanden du har till tryckeriet så har de oftast
all kunskap som behövs.
Jag skrev om etiketter även i Nyhetsbrev Nr 1. Det kan du hämta på min hemsida under
Nyhetsbrev.
I nästa Nyhetsbrev tänker jag ge några tips kring ”snygg” etikett.
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