BIZTONSÁGI RAGASZTÓSZALAG – S-típus
Perforált, sorszámozott, kék
 A biztonsági szalag rendkívül kényelmes és biztonságos megoldás az
áru zárt állapotának bizonyítására. A szállításakor vagy raktározásakor
a bontási kísérlet vagy manipuláció nem marad nyom nélkül.
 A biztonsági ragasztószalag feltépésekor az alkalmazási felületen és a
szalag felszínén is megmásíthatatlan nyom marad. Alsó rétege az
alkalmazási felületen marad, kirajzolódik a „VOID OPENED” biztonsági
lenyomat. A „VOID OPENED” felirat a szalag felszínén is láthatóvá
válik. A biztonsági ragasztószalagot visszahelyezni vagy
visszaragasztani nyom nélkül nem lehetséges.
 Különösen hatékony kartonpapír, impregnált és laminált felületeken.
 Tekercsben, perforálva szállítjuk.
 Fagyási hőmérséklet -40°C
 +60°C hőmérsékletnél a tapadás több mint 24 óra.
ALKALMAZÁS
 A biztonsági szalag megfelelő működése érdekében nagy figyelmet kell
fordítni a felragasztásra. A felhasználási felületre kézzel vagy kézi
adagolóval erősen rásimítva, a szélein ismételt körbe simítással ragasszuk
fel. Amennyiben a biztonsági szalag túl gyorsan van letekerve, a szalag
érzékenysége miatt a biztonsági lenyomat megjelenhet.
 Ajánlott felragasztási hőmérséklet: +15˚C és +25˚C között.
 A biztonsági aljlenyomat minősége függ az alkalmazási felület minőségétől.
A megfelelő alkalmazás érdekében a felhasználás előtt a felhasználónak
mindig tesztelni kell a biztonsági szalagot az alkalmazási körülmények
között a felhasználni kívánt felületen.
TÁROLÁS
A biztonsági szalag tárolása száraz helyen, +10˚C és +20˚C között, dobozban,
napfénytől védve ajánlott.

Típus: S

Méret (mm)

Alapanyag

Raktári típus

További jelölési
lehetőség

- Biztonsági szalag kifejlesztve a
csomagolóiparban
kartondobozokon
történő használatra.

48 mm x 50 m/tekercs
150 mm-enként perforált
Sorszámozott

PET fólia
speciális akril
ragasztóval

Kék színű standard
szalag, „VOID OPENED”
alsó nyomattal.

A raktári típusok
további feliratozása
nem lehetséges.

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.
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