Jelölő plomba · Adatlap

Domino SP
Fix hosszúságú
fémpántos műanyagplomba
A Domino SP fémpántja zárás után is kismértékben
mozgatható, hogy könnyen meg lehessen állapítani, ha
visszaragasztották.
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A nagyméretű, egyenletes felületű, lézerjelölésű zászló,
nagy adattartartalmú, tisztán olvasható, utólag
módosíthatatlan feliratozást tesz lehetővé.
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A Domino SP biztonsági plombát kifejezetten ajánljuk
kamionok, tankerek, konténerek, légi szállítmányok, vasúti
kocsik és raktárak biztosítására.

Jellemzők
1

A zászló és a sapka színeit kombinálva sok színkódvariáció
kialakítására van lehetőség.
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A Domino SP plombákat a legbiztonságosabb,
utólag módosíthatatlan lézerjelöléssel feliratozzuk.
Lehetőség van logó, felirat, sorszám és vonalkód
feltüntetésére.

3

A jelölőfelület korrozióálló műanyagból készült, így a
feliratozás a plomba teljes élettartama alatt tisztán
olvasható marad.
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A zársapka “heat steaking” műanyag hegesztéssel lett
rögzítve a plombatestve, így egyértelműen látszik a
manipuláció, ha eltávolítják, kivágják és visszaillesztik.

5

Beállító lyukak segítik az egyértelmű zárást és annak
ellenőrzését.
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Az erős és ellenálló fémszár minden időjárásban,
extrém körülmények között is tartós marad a
szállítmányozás teljes ideje alatt.

Technikai specifikációk
TERMÉK
Termék Kód:

Alapanyag

Zárási hossz

Szár méretei

Sapka: PP
Szár: ónozott fémpánt
Zár: rozsdamentes acél

130 mm
200 mm
250 mm

7,0 / 9,0 x 0,28mm

Szakító
szilárdság

Domino SP 7mm/9mm
DMS7_15 / DMS9_15
DMS7_22 / DMS9_22
DMS7_27 / DMS9_27

82kg

Jelölőfelület

Zászló:
40,0 x 15,0 mm

Max.
karakterszám
14

BELSŐ KARTON
Termék

Mennyiség/karton

Kartonméret

Súly
kg/karton

Térfogat
m3/karton

Standard színek

DMS7_15
DMS7_22
DMS7_27
DMS9_15
DMS9_22
DMS9_27

1000 db
1000 db
1000 db
1000 db
1000 db
500 db

362 x 222 x 255 mm
362 x 222 x 255 mm
450 x 230 x 275 mm
362 x 222 x 255 mm
362 x 222 x 255 mm
450 x 230 x 275 mm

6,26 kg
7,19 kg
8,20 kg
6,80 kg
8,05 kg
9,68 kg

0,02049
0,02049
0,02846
0,02049
0,02049
0,02846

Alap
Sapka
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