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PT NYOMOT HAGYÓ MÉRŐÓRA CÍMKE 

 

 A PT (partial transfer = részlegesen nyomothagyó) mérőóra címkét 
kifejezetten a lezárt mérőóra érintetlenségének igazolására fejlesztettük ki. 
Preventív tulajdonságánál fogva biztonságot nyújt.   

 A címke tiszta és egyértelmű fizikai bizonyítékkal szolgál a manipulációs 
szándék kimutatására. 

 A címkét megbontva az alkalmazási felületen, valamint a címke felszínén 
kirajzolódik a „VOID OPEN” (bontott, érvénytelen) lenyomat. 

 Ismételt használata vagy visszahelyezése a termék kialakításából következően 
nem lehetséges, a manipuláció szemmel láthatóan igazolható marad. 

 A sorszámozott címkéknél a sorszámok ismétlődési lehetősége kizárt. A 
magasabb fokú biztonság érdekében egyedi felirat, céglogó rendelhető.  

 A mérőórák védelme magasabb biztonsági fokozatot igényel, ezért ezeknél a 
címkéknél további biztonsági elemek használatát javasoljuk: vonalkód, 
hologram, guilloche írás, ellenőrzőcímke, biztonsági mintázat, speciális 
ragasztó, stb. 

 A címke teljesen az egyedi igények szerint személyre szabható, mind 
méretben, mind a hozzáadott biztonsági elemek tekintetében. 

ALKALMAZÁS 

 A PT címkéket általánosságban biztonsági tasakok, kartondobozok, IT eszközök, elsősegélyládák, mérőórák, kasszák, 
palackok, műanyag konténerek, járművek, katonai eszközök, hordók egyedi zárására ajánljuk. Ezt a különleges típust 
pedig kifejezetten mérőórákhoz fejlesztettük ki. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 Az alkalmazási felületet (felragasztási hely) a felragasztás előtt meg kell tisztítani! Ennek érdekében zsírtalanítani, por- 
és vízmentesíteni kell. 

 A címkéket normál hőmérsékleten (15-25 °C között) javasolt felhelyezni. A ragasztó (az ajánlott hőmérséklet 
tartományban) a teljes hatékonyságát, a felhelyezést követő 10 percen belül éri el. 

 Erősen érdes vagy egyenetlen felületre nem javasoljuk. 

 Alkalmazás előtt a címke működését tesztelni kell az adott felületen és az alkalmazási körülmények között. 

 

 
 
 

A Forgalmazó minden nyilatkozata, technikai információja és javaslata a Gyártó megbízhatónak ítélt tesztjein alapul, azonban azok 
pontossága és teljessége nem garantált. A kifejezett és a hallgatólagos garancia helyett az alábbi kijelentést kell érvényesnek tekinteni: A 
hibásnak bizonyult terméket az Eladó és a Gyártó köteles kicserélni, azonban más kötelezettség nem terheli őket. Használat előtt a 
Felhasználónak kell megítélnie, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra, és a Felhasználó viseli az összes ehhez kapcsolódó 
kockázatot és felelősséget. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül fejlessze, és ezáltal megváltoztassa a terméket. Sem 
az Eladó, sem a Gyártó nem felelős akár a szerződésen kívüli, akár a szerződés szerinti, közvetlen, közvetett vagy származtatott 
veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő felhasználásából ered. Az itt nem felsorolt nyilatkozatnak vagy javaslatnak 
semmilyen kötelező érvénye nincsen, hacsak a Gyártó és/vagy az Eladó által is aláírt megegyezés mást nem állít.  

 


