
Keramische digitale full-color transferprints/decals 
gemaakt door SDL Produkties

SDL Produkties heeft de mogelijkheid om full-color afbeeldingen te printen in 
kleine en middelgrote oplagen. 
Met een aangepaste printer worden de transfers geprint in plaats van 
gezeefdrukt.
Voorheen vormden de hoge aanloopkosten bij full-color zeefdruk een drempel.
 Met deze techniek is er een prima alternatief  voor oplagen van enkele stuks 
en proefdrukken. 
De prints  worden geleverd in het formaat 41 x 28 cm .

De print is leverbaar per stuk.  

Digitale transfers worden geprint in opglazuren en kunnen worden ingebrand op 
temperaturen van 760°-850°C.
Ze worden afgewerkt met flexibele afdeklagen, zodat ook een bolle of holle 
ondergrond te decoreren is. De verwerking is gelijk aan die van een conventionele 
(zeefdruk)transfer 

Hoewel vooral bedoeld voor het maken van fotoafbeeldingen zijn er goede resultaten
te behalen met tekeningen, aquarellen en teksten.
SDL Produkties werkt met twee systemen:

Een op basis van een CMYK systeem.
Een met een CR(rood)YK systeem. Hier is magenta vervangen door rood.
Helder rood is dan mogelijk.

Gekleurde vlakken en felle kleuren zijn minder geschikt. 
Wit en metalen kunnen niet geprint worden.

Digitale transfers worden altijd aangebracht op een geglazuurde ondergrond. De 
onderliggende glazuurlaag moet dun en glad aangebracht zijn. Onze ervaring is dat 
kwastglazuren (zoals bijvoorbeeld van Botz) minder goede resultaten geven. Als de 
onderliggende glazuurlaag te dik is bestaat de kans op af springen of pinholes. 
Vergeleken met zeefdruk zijn digitale transfers minder compatible met andere 
glazuren. Afhankelijk van de ondergrond kan het ook wel eens voorkomen dat 
randjes van de covercoat zichtbaar blijven na het branden.

Net zoals bij zeefdruk transfers komen de kleuren en transparantie  pas tot 
ontwikkeling na het branden! We adviseren nadrukkelijk om altijd een proef te 
branden.

Aanleveren als volgt:
Opgemaakt bestand op formaat 41 x 28 cm .
 Bij voorkeur in 300 DPI. RGB of CMYK.
Voor het beste resultaat opslaan als: TIF , Adobe PSD of PDF.



JPG mag ook dan wel in de hoogste kwaliteit. ( let op bij het doorkopieren van JPG 
bestanden treedt bij 
iedere kopie kwaliteitsverlies op.)
Voor tekst: Adobe AI of EPS. (vector)

Bestanden kunnen worden gemaild naar: info@sdlprodukties.nl.
of stuur een upload link bijvoorbeeld via wetransfer of hightail
CD/DVD .branden of usb stick kan ook.
 Sturen naar:
SDL Produkties
Leemskuilen 5b
5563 CK Westerhoven.
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