
Standaard eigendomsetiketten

  
 
Product Description 

 
 
Face Film 
 

 CVP derednelac ciremyloPLaminate Film :
 CVP derednelac ciremyloP :mliF ecaF

 lanimon norcim 0 + 707 :eguaG
Tensile Strength 47N/25mm MD / 43N/25mm TD  
Elongation at break

 DM %5.0- egaknirhS max / -0.2% TD max 
 
Adhesive 
 

los tnenamreP epyT vent-based acrylic 
 lanimon msg22 thgieW

Adhesion to glass 20 mins 15N/25mm nominal 
Adhesion to glass 24 hour 20N/25mm nominal 
Perceived tack                                   Medium 
Shear strength                                   Medium to high 
Application temperature                    +5°C to +60°C 
Service temperature                          -30°C to +110°C 
 

Release Liner 
 

  talfyal detaert yllaiceps decnavdA  epyT
 htgnerts lanretni hgih htiw repap tfark  

and PE coating 

Gauge
Weight 140 gsm nominal 

 
Finishes 
 
Finishes Available 2 White & Silver metallic
 

 

Durability 
 
Shelf Life                            2 years 
External weathering                      8 years  

  naeporuE nrehtron rednu erusopxe lacitrev 
 .snoitidnoc 

Fire Rating Class B. BS EN 13501-1:2007  
 )liaR regnessaP( b&a1taC 9991:3586 SB 

 )selciheV liaR sdooG( 2-9565 OSI NE 

Chemical Resistance  

 

Eigendomsetiketten, ook wel assettags genoemd, worden voor vele doeleinden gebruikt.
Het zijn stickers (Tags) met een oplopende nummering of codering, vaak voorzien van een barcode.
Door uw eigendommen te voorzien van een uniek nummer heeft u een goed overzicht en kan u uw 
beheer vereenvoudigen.

U kan de eigendomsetiketten gebruiken voor:

 Werkplekbeheer
 Productieproces
 Voorraadbeheer
 Eigendomsregistratie
 Onderhoudsbeheer

Standaard eigendomsetiketten van Diamondlabels zijn van hoge kwaliteit.
De geselecteerde materialen staan garant voor sterke hechting en lange levensduur.

Eigenschappen van onze standaard eigendomsetiketten zijn:

 Altijd gelamineerd - voor lange levensduur van de opdruk 
 CMYK digitale print (full color)
 Permanente acryllijm geschikt voor temperaturen tussen -30°C en +110°C 
 Voor gebogen en vlakke ondergronden
 Standaard leverbaar in wit en zilvermetallic
 Gratis samples op maat (geheel vrijblijvend)

De etiketten worden, ter voorkoming van dubbelvouwen, geleverd in een koker met daarbij
een spuitbus Surface Cleaner voor het reinigen van de ondergrond.

180% MD nominal 145 mym nominal 

Resistant to mineral oils, fats and   
fuels, aliphatic solvents, mild acids, salt  
and alkali for  e.g. diesel oil, gasoline,   
paraffin, hydraulic oil, antifreeze, soap   
suds etc.

Material specifications


