PŘEHLED ETIKET

PLT - POLYESTEROVÉ ETIKETY
Samolepicí polyesterové etikety jsou určeny pro potisk na termotransferových tiskárnách. Etikety jsou dostupné v mnoha rozměrech a jsou určeny k označení přístrojů, rozvaděčů, elektrických a elektronických komponent. Dostupné jsou i v samolaminovací verzi pro značení vodičů, kabelů a hadic.

EPL - SAMOLEPICÍ ETIKETY S LESKLÝM POVRCHEM
Etikety určené pro identifikaci elektrických komponent, elektrických skříní, tlačítek, rozvodných desek atd. Jsou charakteristické velmi vysokou odolností proti poškrábání
a otěru. Jsou také odolné proti alkoholům, mazivům a olejům. Etikety jsou elastické s
výjimečně dobrou přilnavostí, díky čemuž je lze využít i na nerovné povrchy.

PLL - ETIKETY DO LASEROVÝCH TISKÁREN
Samolepicí archy etiket připravené pro tisk na kancelářské laserové tiskárně. Jsou
dostupné v široké škále rozměrů, barev a také v samolaminovací verzi. Akrylový
lepicí podklad etiket zaručuje velmi dobré uchycení popisů včetně těch, které jsou
vystaveny působení atmosférických podmínek. Etikety tohoto druhu jsou ideální pro
označení elektrických komponent.

PLB - SEŠITY S PŘIPRAVENÝMI SADAMI ZNAKŮ
Samolepicí etikety v podobě sešitů s připravenými symboly elektrických značek a s
čísly. Jeden sešit obsahuje jeden symbol. Ideální řešení pro kontinuální označování
fází. Existují také v samolaminovací verzi.

PLD - ZÁSOBNÍK S PÍSMENY A ČÍSLY
Zásobník PLD obsahuje 10 rolí samolepicích etiket s natištěnými znaky. Dostupné
znaky jsou čísla 0-9 a písmena A-Z. PLD zásobník je praktický a pohodlný. Pro
usnadnění používání je vybaven karabinkou. Vyznačuje se velmi širokým rozsahem
využití při značení elektrických instalací a také jednoduchým použitím.

PLN - NEUTRÁLNÍ ZNAČENÍ TEČKAMI
Samolepicí kulaté etikety pro neutrální značení. Používají se k rychlé vizuální identifikaci. Značení informačního nebo výstražného charakteru. Kulaté etikety jsou dodávány v rolích, jsou dostupné v 8 barvách. Vyznačují se velkou odolností proti teplotě a
chemickým prostředkům. Pro vnitřní i vnější použití.

PLC - KARTY S PŘIPRAVENÝMI ZNAČKAMI
Samolepicí etikety na kartách pro značení vodičů a kabelů pomocí písmen, čísel a
také symbolů. Ideálně se hodí pro značení v elektrických řídicích skříních. Jsou dostupné v různých rozměrech, černé značení na bílém nebo žlutém podkladu. Odolné
proti teplotě, vlhkosti, alkylovým alkoholům a olejům.

PLH - KOMPLEXNÍ SYSTÉM ZNAČENÍ SKLADŮ
Průhledné kapsy na identifikační etikety. Kapsy jsou dostupné v různých rozměrech,
mají samolepicí nebo magnetickou zadní stranu. Etikety je možné zasunout jak ze
shora, tak z boku. Speciální otvory usnadňují výměnu etiket. Hlavním určením je komplexní značení skladů a také organizace polic, regálů a palet v dalších prostředích,
které vyžadují dobře viditelné značení.

ZNAČENÍ POTRUBÍ
Samolepicí pásky pro značení potrubí a instalací. Pásky se šipkami natištěnými na
vysoce kvalitní fólii. Jsou dostupné v různých rozměrech a barvách. Současně identifikují směr a druh proudícího média.

PWT, PWL, PWB - SAMOLAMINOVACÍ ETIKETY
Samolepicí a samolaminovací etikety pro značení vodičů, kabelů, hadic a také elektrických komponent. Etikety jsou k dispozici ve žluté a bílé barvě a jsou dostupné v
mnoha velikostech a různých podobách: PWT v rolích, PWL v arších, PWB v podobě
sešitů . V závislosti na druhu etikety je možné na ti tisknout na termotransferové
nebo laserové tiskárně nebo ji případně popsat ručně.

ETIKETY NA OBJEDNÁVKU
V závislosti na požadavcích zákazníka a určení etiket můžeme realizovat objednávku
podle přesně určené specifikace. Vyrobíme etiketu určenou přímo pro vás, vybereme
vhodný materiál, rozměr, tvar, barvu způsob lepení a také potisk (UV flexotisk nebo
digitální UV).

MK10-EOS2 - TERMOTRANSFEROVÁ TISKÁRNA
MK10-EOS2 je moderní termotransferová tiskárna pro pro potisk etiket a profilů Partex Partex rychlostí až 150 mm/s. MK10-EOS2 se k počítači připojuje pomocí kabelu
USB a je řízena programem Promark Creator.
PROMARK CREATOR
Promark Creator je dokonalý nástroj pro návrh a pro návrh a správu značících systémů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

NAŠE MATERIÁLY PRO ETIKETY

+ Použití: v interiéru nebo v exteriéru

+ Vinyl (polyvinylchlorid, PVC): pružná fólie, odolná proti UV záření a rozpouštědlům

+ Určení: označení, informace, reklama apod.
+ Volba tiskárny: laserová, jehličková nebo termotransferová
+ Druh povrchu, na který bude etiketa umístěna
+ Předpokládaná doba používání etikety
+ Lepidlo odolné nebo odstranitelné

+ Polyester (ethylen tereftalát): Pevná, tuhá fólie s dobrou odolností proti
rozpouštědlům a vysokým teplotám. Nesmršťuje se.
+ Akryl: Neobsahuje polyvinylchlorid ani halogeny, pevná, hladká fólie. Stabilní
při kontaktu s alkoholem a olejem. Nesmršťuje se.
+ Polyetylen (PE): Tvrdá, pružná fólie z plastu pro jednodušší použití.

+ Odolnost proti: otěru, UV záření, ředidlům apod.
+ Balení v rolích, arších nebo v sešitě.

+ Polypropylen (PP): Tužší fólie z plastu pro jednoduchá použití. Odolnější proti
teplotám než v případě polyetylenu.

+ Počet

+ Papír: Dočasné uplatnění pro použití v interiéru.

+ Počet potřebných barev

+ Ostatní: Polyuretan (PU), recyklované materiály.

+ Splnění amerických norem UL a kanadských norem CSA

VRCHNÍ VRSTVA
Úprava na povrchu fólie, která zvyšuje citlivost na inkoust a tisk, např. v laserových a termotransferových tiskárnách.
FÓLIE
Základní materiál, povrchový materiál - libovolný papír, fólie nebo látka, které se
hodí pro výrobu materiálu citlivého na tlak, například polyesteru.
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LEPIDLO
Látka, která zajišťuje spojení materiálů svým kontaktem s povrchem
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ODOLNÉ LEPIDLO - Je charakteristické vysokou úrovní přilnavosti, ale je 		
možné jej odstranit silou, která překoná vazebnou sílu.
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ODSTRANITELNÉ LEPIDLO - Je lehce odstranitelné z většiny povrchů
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PODKLAD
Podklad, nosný prvek pro folie citlivé na tlak.

STANDARDY A
CERTIFIKÁTY

ETIKETOVÁ STRUKTURA

DŮLEŽITÉ OTÁZKY PŘI VOLBĚ MATERÁLŮ
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