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DARABOKRA SZÉTESŐ LÉZERFELIRATOZÁSÚ CÍMKE 

 

1 A darabokra széteső lézerfeliratozású címke egyszerre ötvözi a 
gazdaságosságot, rugalmasságot és a minőséget. 

2 Feliratozása egyszerű és biztonságos: a címkébe a kívánt betűtípus, 
vonalkód vagy grafika kerül lézergravírozásra. 

3 A címke a kívánt méretre és formára készül. 

4 A címke gravírozása az anyagban lévő festékanyag visszavonhatatlan 
színváltozásával jár együtt, a felirat manipulálása nem lehetséges 
nyom nélkül. 

5 A címke könnyen kezelhető, a legtöbb felülettípushoz jól tapad és 
roncsolás nélkül nem lehet eltávolítani, mert apró darabokra esik 
szét. Bárminemű próbálkozásnak, manipulációnak nyoma marad. 

 - Ezt a típust leginkább olyan területeken való alkalmazásra ajánljuk, ahol más, a felületen 
ragacsos nyomot hagyó címkét nem használnának szívesen és fontos, hogy a manipuláció tényét 
gyorsan, csupán ránézéssel és tévedést kizárva meg lehessen állapítani. 

 - Leginkább számítógépházak, kényes elektronikai vagy irodai berendezések, motorgépházak 
biztonságának szavatolására ajánljuk. 

 - Erős tapadás: a címke a legtöbb felülettípushoz jól tapad és roncsolás nélkül nem eltávolítható, 
mert apró darabokra esik szét. 

 - Anyaga rövid ideig még 2500C-os hőmérsékletnél is rezisztens. Súrlódásnak, vegyszereknek való 
ellenállása jó. Ezen tulajdonságai lehetővé teszik, hogy például a címkézett áramköri kártyákat 
folyékony forrasztóanyagnak és tisztítófürdőnek lehessen kitenni anélkül, hogy megváltozna a 
címke tapadása vagy olvashatósága. 
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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.  

 


