Labels til håndværkere
Brother har et stort udvalg af tape
specielt udviklet til elektrikere,
datakom og industriel brug. De
professionelle laminerede labels har
gennemgået strenge test og er
designet til at holde – selv under
ekstreme forhold.

- Fås i mange farver og størrelser
- Mulighed for specialtape til særlige
mærkningsopgaver
- Letudskiftelige tapekassetter

Labels til håndværkere
Brothers specialtape til håndværkere er udviklet til brug med vores labelmaskiner. De mange
specialfunktioner gør det nemt og hurtigt at udskrive labels til f.eks. kabelopmærkning, frontplader,
relæer, netværk, tele- og datainstallationer, elektrikerrør samt mærkning i metal. Der fås forskellige
labeltyper til disse særlige mærkningsopgaver.

Flag

Neon tape
(TZe-B- og TZe-C-tape)
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Anvendelse
Brug en særligt synlig
neon label på steder,
hvor sikkerheden er
altafgørende. Fås i
farverne stærkt orange
og gul. Perfekt til
vigtige informationer,
såsom advarsler og
sikkerhedsinstruktioner.

Vigtig info

Ujævne overflader

Anvendelse
Den specielle lim gør det muligt for
labelen at klæbe til sig selv,
enten som et flag eller ved omvikling.
Perfekt til rundede overflader
såsom kabler, rør og ledninger.

Anvendelse
Denne stærkt selvklæbende label
er særligt udviklet til at sætte på
ujævne og ru overflader og har op til
dobbelt så kraftig limstyrke som
standardlabels.
Perfekt til pulverlakerede
metalpaneler, frontplader
og rørledninger.

Sikkerhedstape
(TZe-SE-tape)

Stenciltape
(STe-tape)

Anvendelse
Den ligner en normal
label, men forsøger
man at fjerne den, bliver
den ødelagt, så den
ikke kan genbruges og
efterlader et skakternet
Sikkerheds- mønster. Perfekt til at
opklare om kontroltape
paneler, værktøjskasser
osv. har været åbnet.
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Anvendelse
Kablet føres gennem det
printede rør, og varme tilføres med
en varmepistol. Labelen krymper
til halvdelen af dens oprindelige
diameter og fæstnes til kablet.
Perfekt til sikker mærkning af kabler,
da labelen ikke er let at fjerne.

Omvikling

Anvendelse
Elektrolyse-tape til
mærkning i metal.
Print stregkoder, logo,
serienummer osv., og
æts derefter teksten i
metallet via
elektrolyse.
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Kabelmærkning

Stærkt klæbende tape
(TZe-S-tape)

Fleksibel tape
(TZe-FX-tape)

Krympeflextape
(HSe-tape)

Stenciltape

P-touch laminerede labels – designet til at holde
Brother P-touch laminerede TZe-tape fås i mange forskellige farver og størrelser. Teksten placeres mellem to beskyttende lag PET
(polyesterfilm). Resultatet er en praktisk talt uopslidelig label, der kan modstå væsker, slid, ekstreme temperaturer, kemikalier og sollys.
Vores labels er testet til det ekstreme, så du kan være sikker på at få en professionel kvalitetslabel, som er designet til at holde.

Lamineret Tåler høje og lave
temperaturer
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Tåler
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Tåler
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Let at bruge

Stærk
klæbeevne

