
 

   

Wit printen

we know how to impress

 
   

 
 

Er zijn verschillende manieren om aan te geven waar in de opmaak wit geprint moet worden. 
Afhankelijk van het gewenste effect kunnen je kiezen uit verschillende opties/methodes. 

Bijvoorbeeld:
- Wit dekkend onafhankelijk van kleur
- Wit plaatselijk toegepast
- Combinatie van verschillende percentages wit
- Verschillende effecten gecombineerd

Alle methodes zijn toepasbaar voor wit onder, wit over of wit tussen lagen full color. Voor wit printen gebruik je de 
steunkleur White. Download en installeer de PPP Nederland staalbibliotheek, dan heb je altijd de juiste stalen bij de 
hand.

Wit opmaken
- Plaats alle objecten die wit geprint moeten worden in de opmaak over de objecten in kleur. 
- Geef deze witte objecten de steunkleur White uit de PPP Nederland Staalbibliotheek.
- Zet alle witte objecten op overdruk 

Tip:
Geef in Adobe Illustrator in een aparte laag aan waar in de opmaak wit geprint moet worden, 
geef dit aan met de steunkleur White en zet deze op overdruk.
Geef in Adobe Photoshop aan waar in de opmaak wit geprint moet worden met een steunkleurkanaal 
(Spot Channel), naam ‘White’ (Spot Color)’.

Percentages
Het tintpercentage wit bepaalt de dekking, in hoeverre de print doorschijnend/doorzichtig wordt.

10%:  Doorzichtig, licht gematigd doorzicht.
25%:  Gematigd doorzicht, vormen/silhouetten zichtbaar, geen herkenning, privacy.
100%:  Translucent/lichtdoorlatend, redelijk dekkend, geen doorzicht.
200%:  Dekkend, gematigd lichtdoorlatend, niet blockout.

Hoe lager de hoeveelheid witte inkt, hoe doorschijnender/doorzichtiger het effect op de print. Hoe hoger de densiteit, 
hoe krachtiger en dekkender de kleuren. Met een proefprint is het gewenste eindresultaat vast te stellen.

Er zijn veel mogelijkheden met wit printen. Heb je toch nog vragen? 
Neem dan contact met ons op, zodat we je alles over wit printen kunnen uitleggen.

De combinatie van full color en wit printen op materialen kan bijzondere 
effecten opleveren. Om wit goed te kunnen printen, moet het aangeleverde bestand 

voldoen aan een aantal voorwaarden. Hieronder staat hoe de bestanden moeten worden
 aangeleverd en waarmee rekening gehouden moet worden.
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