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przewodnik stosowania znaku

We współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej opracowaliśmy innowacyjny
lakier o właściwościach biobójczych przeznaczony
do wykorzystania w poligrafii.

Opracowane przez nas powłoki lakiernicze
zawierają nanocząstki srebra i miedzi
modyfikowane powierzchniowo porowatym
materiałem ceramicznym o mieszanym składzie.
Nanoceramika zwiększa stabilność nanocząstek
srebra i miedzi oraz ich bioaktywność, dzięki
czemu lakier ma niezwykłą skuteczność
biobójczą – niszczy bakterie, grzyby i wirusy
znajdujące się na ich powierzchni.
W przeciwieństwie do stosowanych do tej pory innych
produktów tego rodzaju, jest on całkowicie bezpieczny
dla użytkowników i środowiska naturalnego.

Przewodnik
jest podstawowym źródłem
informacji na temat poprawnego
stosowania znaku „biocidal coating”.
Przestrzeganie zawartych w nim
wskazówek jest warunkiem tworzenia
spójnego i czytelnego komunikatu.

Opatentowany lakier o wyjątkowych właściwościach pozwala
nam oferować klientom karty i gry całkowicie bezpieczne
dla użytkowników i ograniczające do minimum możliwość
przenoszenia między nimi wszelkiego rodzaju infekcji.
Produkty pokryte tym lakierem są oznaczane
znakiem „biocidal coating”.
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Charakterystyka

Budowa

Znak „100% safe biocidal coating”
ma formę informacyjnej technicznej
etykietki lub, w wersji rozszerzonej,
etykiety zintegrowanej z częścią opisową.
Występują warianty: podstawowy,
podstawowy z adresem serwisu
biocidalcoating.org oraz wersje językowe
zawierające dodatkowe wyjaśnienie
o treści: „Produkt chroniony powłoką
biobójczą, wolny od bakterii,
wirusów i grzybów”.

Znak zbudowany jest z prostych
elemetów co umożliwia znaczne
pomniejszenia oraz pozwala na prosty
i komunikatywny przekaz.

Etykieta jest zawsze biała z jednakowej
grubości outlinem, co pozwala na
stosowanie przy zachowaniu dobrej
widoczności na każdym tle produktu.
Minuskuły (małe litery), bezszeryfowy,
okrągły font wpisują się w przyjazny
charakter gier. Kolorystyka budzi
skojarzenia z bezpieczeństwem.
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C: 11 / M: 70 / Y: 0 / K: 0
R: 218 / G: 107 / B: 166

Kolorystyka

Wersje znaku
C: 73 / M: 0 / Y: 20 / K: 0
R: 0 / G: 182 / B: 205

Znak występuje w wersji
kolorowej zgodnej
z rozbarwieniem CMYK
oraz RGB.

Poza podstawową wersją znaku
istnieją dwie dodatkowe:
1. z adresem strony
2. z opisem oraz adresem strony
w układzie: pionowym
i poziomym.

C: 95 / M: 100 / Y: 0 / K: 0
R: 60 / G: 37 / B: 131

W wyjątkowych sytuacjach
– kiedy druk w kolorze
nie jest możliwy –
dopuszczalna jest wersja
monochromatyczna na
bazie czerni.

Znaki z opisem mogą
występować w wersjach
językowych. Na kolejnych
stronach zaprezentowano
kilka przykładów:
polski, niemiecki, angielski, czeski,
włoski, hiszpański i francuski.
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 100

Wytyczne do utworzenia
kolejnych wersji wynikają z opisu
proporcji oraz minimalnej
wielkości tekstu.

R: 0 / G: 0 / B: 0
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Wersje językowe

PL

Wersje językowe w układzie pionowym i poziomym
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Pole ochronne

Wielkość minimalna
24 mm

30 mm

24 mm

Pole ochronne określa minimalną
odległość znaku od innych elementów
graficznych i zapewnia poprawność
kompozycji z udziałem znaku. Jest to
obszar przestrzeni otaczającej logotyp
proporcjonalny do jego wielkości.

Dopuszczalna minimalna
wielkość znaku to ta, która
gwarantuje jego czytelność
w druku. Należy unikać
stosowania znaku w wielkościach
mniejszych niż minimalna.

Zachowanie pola ochronnego dotyczy
w szczególności obcych elementów
niezwiązanych z identyfikacją marki.
Pole ochronne jest wyznaczane przez
szerokość litery „b” odłożoną ze
wszystkich stron zgodnie z rysunkiem.

Parametrem określającym
minimalną wielkość znaku
we wszystkich sposobach
odwzorowania jest jego
szerokość oraz wielkość fontu
w opisie, który nie może być
mniejszy niż 5 pkt.

10 mm
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Znak na opakowaniu

Do stosowania na opakowaniu produktu
zabezpieczonego lakierem
dopuszczalne są wszystkie warianty
znaku opisane w pkt 3.:
1. podstawowa
2. z adresem strony
3. z opisem i adresem strony w układzie:
pionowym i poziomym, a także
wszystkie wersje językowe.

Przykłady stosowania znaku na opakowaniach

Przykłady stosowania znaku na opakowaniach
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