
Allmänt

Design
Slutet platt kombinationsmärke avsett för trädning på
kabelmärkningshållare. Dubbla nabbar och urstansnin-
gar utgör ett effektivt vridskydd som även gör att an-
gränsade märken sitter tätt tillsammans och ger homo-
gen läsbarhet.

Material
PK+: Kadium- och silikonfri mjuk PVC enligt Partex 

receptur. 
PKZ: ZEREX, termoplastisk polyeterbaserad 

polyuretanblandning. 

Färg
11 färger enligt den internationella färgkoden, samt
jordbeteckning.

Tryck
PK+:    PVC, värmpräglad.
PKZ:  ZEREX, svart etsande bläckstråleskrift.

Text
Alfanumeriska och specialtecken.

Multi-character marking
Se separat produktdatablad för produktinformation.

Temperaturområde
PK+:    Formbeständig från –30°C till +60°C 

(–22°F till +140°F).
PKZ:  Formbeständig från –30°C till +90°C 

(–22°F till +194°F).

Beständighet 
Produkten är testad enligt Partex 
produktprovningsprogram hos Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut där följande gäller:

- Flambeständig motsvarande UL94-V0@3.0
- Produkten motståndskraftig för UV- strålning 

motsvarande 1 års utomhusbruk i södra Sverige.
- Kemikalieresistents uppfyller Partex 

provningsprogram (Undantag för PK+ och 
transformatorolja och batterisyra för PKZ).

- Temperatur- och åldringsbeständighet uppfyller 
Partex provningsprogram.

Vid användning i extrema miljöer kontakta Partex för
ytterligare information.

PK+/PKZ
KABELMÄRKNING 

• Kombinationsmärkning för bla kablar och rör. 

• En storlek för alla diametrar. 

• Monteras snabbt på Partex PKH- eller POH-
hållare som fästes med buntband runt kabeln. 

• Fullständiga kombinationsegenskaper. 

• Helt sluten och vridskyddad märkning. 

• Hög miljötålighet och utmärkt läsbarhet. 

• PKZ är i ett halogen fritt material (Zerex). 
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Enteckenmärkning



Dimensioner i mm (nominellt)
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Benämning Bredd (B2) Bredd (B1) Texthöjd mm

PK+2 11.3 10.0 4.0

PKZ2 11.3 10.0 3.2

B1
B2

Artikelnummer Hylsans längd Antal tecken

Standardförpackningar

Sammanhängande märkylsor Lös, avkapad märkning

PK+20004*V¤&.# 4 mm 1 Smalrulle, 500 st Bandpåse, 500 st (5X100)

PKZ-20006SB¤0.# 6 mm 1 Smalrulle, 500 st -

* = förpackning. S = smalrulle. A = lös, avkapad märkning.
V = värmepräglat.
B = svart bläckstråleskrift.
¤ = profilfärg enligt den internationella färgkoden.
& = tryckfärg enligt den internationella färgkoden.  
# = tecken.
OBS! Om neutral märkning önskas, vänligen byt bokstaven »V« till »N« för PK, eller »B« till »N« för PKZ. 

Typbetäckning

PKH Hållare för PK+/PKZ märkning

POH Hållare för PK+/PKZ märkning

PKB Buntband

För övriga detaljer, se separat produktinformation för PKH/POH och PKB.

Storlekar och förpackningar

Tillbehör

Applikation


