
Ang. udarbejdelse af 
grafisk materiale til CD og DVD-produktioner

Label-tryk                                                  Appendix til specifikationer

Trykket på selve CD’en eller DVD’en er altid i enten Offsettryk eller i Serigrafi/silketryk.

Ved Offset tryk benyttes CMYK-farver (Europa-skalaen)

Der trykkes, som udgangspunkt, altid i alle 4 farver + hvid bund (baggrund).
Med disse grundfarver kan alle farver principielt fremstilles. Den hvide baggrundsfarve er nødv-
endig, specielt hvor der er tale om hvide (negative) tekster samt til billedopbygning (højlys etc.).
Offset farver eller CMYK-farver er relativt lysgennemskinnelige og også derfor trykkes de
som regel på hvid baggrund. 

Pantone-farver

Hvis der derimod er tale om enkelt, såkaldt “streg-grafik” såsom rene tekster, bomærker el-
ler stregtegninger, anbefales det at trykke i serigrafiske farver. Disse farver går under navnet 
““Pantone-farver”. Her er der tale om farver hvor hver enkelt er specielt blandet til formålet. Hvis 
der f.eks. skal trykkes en sort, en rød og en blå farve, er der så tale om 3 specialfarver, valgt og 
defineret i dokumentet med hver sit Pantone nr.. 
Disse farver er som regel ret dækkende, dvs. at baggrundsfarven, f.eks. den sølvgrå farve på 
selve disken, ikke skinner igennem. Der kan altså trykkes en f.eks grøn direkte oven på disken 
og den vil være helt dækkende.

Rentegningerne

Label-grafikken skal udarbejdes i 100% format iflg. pågældende specifikationer. Der skal ikke 
være farve udover kant, da der trykkes direkte på den færdigstøbte disc.
Midterhullet defineres med en diameter på 19 mm i hvid. Der kan trykkes helt ind til denne.
Er labelen helt hvid eller uden farve, er det ikke nødvendigt at definere midterhullet.
Der bør desuden være pas-mærker og farvekiler/angivelser på den færdige, trykklare pdf-fil.

Logos og katalognummer

Ved Audio-produktioner med ophavsretsbeskyttet musik, er det et krav at ncb’s logo er monteret 
på labelen. Desuden skal alle typer disce være forsynet med et katalognummer. Compact-disc 
logoet er ikke lovpligtigt, men kan indikere om der er tale om en Audio eller data-disc, hvor dette 
måttet være ønskeligt. 
Ved DVD-produktioner anbefales det at markere dette, evt. med angivelse af hvilken type der er 
tale om, f.eks. DVD-VIDEO, DVD-ROM etc. og evt. om der er tale om NTCS-format (USA).
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Eksempler på relevante bomærker


