
P-touch Pro Tape er lavet af hårdføre og slidstærke materialer til professionel 
anvendelse. Der er mange muligheder, lige fra den nye krympeflextape til den 
stærkt klæbende tape.

OPMÆRKET
PROFESSIONELT

Pro Tape 
sortiment

Professionelle labels  
til håndværkere og industri

Se vores udvalg af Pro Tape hos din forhandler  
og læs mere på www.brother.dk

Krympeflextape

Selv-laminerendeFlexi-ID tape

Stærkt klæbende

Information om tape-test kan læses på www.brother.eu/tze-data

Nyhed



Pro Tape sortiment
6 mm 9mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm

TZe-FX231Sort på hvid

Sort på gul

TZe-FX241TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX251 TZe-FX261

TZe-FX631 TZe-FX641TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX651 TZe-FX661

TZe STÆRKT KLÆBENDE LAMINERET - 8 M

Sort på hvid

Sort på klar

Sort på gul

TZe-S231 TZe-S241TZe-S211 TZe-S221 TZe-S251 TZe-S261

TZe-S131 TZe-S141TZe-S121 TZe-S151

TZe-S631 TZe-S641TZe-S621 TZe-S651

TZe-SE4Sort på hvid TZe-SE5

HSe-211E HSe-261E HSe-221E HSe-231E HSe-251E

Sort på hvid

Sort på gul

TZe-SL251 TZe-SL261

TZe-SL651 TZe-SL661

Sort på grøn

FLe-2511*

FLe-6511*

FLe-7511*

Sort på hvid

Sort på gul

Sort på hvid STe-161STe-141 STe-151

5,2 mm 9,0 mm 11,2 mm 21,0 mm 31,0 mm

Til glatte, ru, ujævne og pulverlakerede overflader. Med en klæbestyrke, der er tre gange højere på ujævne overflader  
end Brothers standardtape generelt.

TZe FLEX-ID LAMINERET - 8 M

Med specielt klæbemiddel til omvikling af kabler og ledninger med en diameter på 3 mm eller mere.

TZe SELV-LAMINERENDE - 8 M

Tapen giver mulighed for at printe en label, der kan rulles rundt om kabler. Teksten på labelen bliver lamineret,  
når den printes, og derfor er 24 mm tapen velegnet til CAT6A-kabler, der har en større diameter. 

TZe SIKKERHEDSTAPE LAMINERET - 8 M

Når labelen fjernes fra en overflade, efterlader den et skakmønster, så man kan se, at den har været løsnet.

FLe FLAG ( UDSTANSEDE ) - 72 LABELS

Udstansede ulaminerede labels til kabelflag. Ny og forbedret labelstruktur gør det enkelt at påsætte den.  
Velegnet til fiberoptiske kabler.

STe STENCILTAPE - 3 M

Ikke-klæbende tape til elektrolytisk opmærkning ( permanent mærkning af strømførende overflader ),  
eller mærkning af glas vha. en ætsende pasta

HSe KRYMPEFLEXTAPE - 1,5 M

Krympleflextape krymper under påvirkning af varme og tilpasser sig kabler og ledninger. Krympeforhold 3:1.

*Labels er 45 mm x 21 mm, når de er printet. 45 mm x 10,5 mm påklæbet.

Lamineret Tåler høje og lave 
temperaturer

Tåler
vand

Tåler
udendørs brug

Høj
slidstyrke

Tåler
kemikalier

Stærkt
klæbende

Sort på hvid

Sort på gul HSe-611E HSe-661EHSe-621E HSe-631E HSe-651E
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