RATHGEBER INFORMACE O PRODUKTECH

Bezpečnostní etikety

Bezpečnostní
etiketa

Chraňte své zboží a produkty před zneužitím a
manipulací. V nabídce máme 4 bezpečnostních
systémů, které jsou řešením pro téměř každý váš
požadavek.
RPK – štítek s informacemi je přelakovaný, a tím
chráněný proti zfalšování.
RPS/VOID – štítek se při jakémkoli pokusu o odlepení
a znovupřilepení stane nepoužitelným.
RSZ – štítek se při pokusu o odlepení trhá na malé
kousky – tak jako se to děje například i dálničních
známek nebo plaket TÜV.

Nabízíme i další bezpečnostní prvky: perforování,
hologram, fluoreskující barvy, použití identifikačních
prvků.

TECHNICKÉ ÚDAJE



Materiál

Polyesterová fólie

Tloušťka materiálu

V závislosti na zvoleném systému zabezpečení

Možnosti zušlechtění

Speciální
barvy

Metody tisku

Sítotisk, Digitální tisk, Flexotisk, Horká ražba, Termotransferový tisk

Upevnění

Samolepicí (přizpůsoben příslušným požadavkům na lepidlo)
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Odolnost proti

Ředěné louhy a kyseliny, alkoholy, paliva, alifatické uhlovodíky, (sprej na
čištění motoru/ dehtu), krátce také aceton

Více

Bezpečnostní systém RPK: Záznamy mohou být dodatečně chráněny proti
zfalšování zapouzdřením do připraveného čirého ochranného laminátu
Bezpečnostní systém RSZ: Etikety se sebedestrukčním efektem: Jednou
přilepené etikety se při pokusu o odlepení roztrhnou
Bezpečnostní systém VOID: Při pokusu o odlepení zůstane nápis "VOID"
Bezpečnostní systém RPS: Při pokusu o odlepení etikety zůstane na podkladu
šachovnicový vzor
Identifikační
sytems

Kódování a
z číslování

, RFID/NFC řešení

POMŮCKY PRO ZPRACOVÁNÍ



RATHGEBER Vám nabízí četné pomůcky pro zpracování bezpečnostních etiket, jako na příklad:
šablony
pomůcky a značky pro přesné umístění
naříznutí nosného/ochranného papíru pro snadnou aplikaci
označení produktu unikátními čísly nebo kódy pro snadnou a jednoznačnou identifikaci
atd.
Abyste navíc ušetřili cenný čas a tím i náklady, rádi Vám vypracujeme – společně s Vámi – i pomůcky pro
zpracování speciálně uzpůsobené Vašim požadavkům.

KE STAŽENÍ

Telefon: +420 565 555 222



-

E-mail: prodej@rathgeber.cz

-

Internet: www.rathgeber.cz

RATHGEBER, k.s. - Oznacení produktu - Nádražní 1402 - CZ-59301 Bystrice nad Pernštejnem
Jednatel: Ing. Karel Lipovký, Záznamy v obchodním rejstríku: RATHGEBER, k.s., sídlo Bystrice nad Pernštejnem:
Bystrice nad Pernštejnem 593 01, ICO: 60751860

Page 2 of 3

RATHGEBER INFORMACE O PRODUKTECH



Certifikat DIN EN ISO 14001:2015



Certifikat DIN EN ISO 9001:2015




(PDF 476.79
KB)

(PDF 477.15
KB)
Pokyny na zpracování samolepících produktů RATHGEBER
(PDF 4.93 MB)
RATHGEBER brozura (CZ)
(PDF 5.52 MB)

Vyloučení odpovědnosti
Veškerý obsah je pečlivě kontrolován a průběžně aktualizován. Přesto nemůžeme zaručit úplnost, přesnost a
aktuálnost informací o produktech. Z tohoto důvodu RATHGEBER, k.s. odmítá odpovědnost za škodu v souvislosti se
získanými informacemi o produktech na těchto webových stránkách.
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