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PLIO-MARKERINGSSTROOKJES
Markering volgens aanvraag 

Technische eigenschappen

Materiaal:                              PVC                  PP
                                              brandwerend   brandwerend
Gebruikstemperatuur:           -20 tot +90°C    -20 tot +90°C
Specificaties:                         V0 UL94            V0 UL94
                                                                       zonder halo-
                                                                       geen
Onze strookjes zijn ontwikkeld om aan alle toepassingen te
voldoen en om gemakkelijk en snel zelfs de reeds aangeslo-
ten draden en kabelstrengen van grote diameters of andere
apparaten te markeren.

Zone de marquage : 140 mm maxi.

Barrette longueur 200 mm maxi.

• Types strookjes
type artikelcode materiaal

breedte
mm

Strookjes LASER PP 12 HF

Strookjes LASER PP 25 HF

Strookjes LASER PVC 12

Strookjes LASER PVC 25

• Bevestiging

Andere 
bevestigingsmogelikheden 

op aanvraag.

• Verpakkingen

• In rupsvorm • Opgekleefd op karton • In bulk

• Standaardkleuren
Andere kleuren op aanvraag.
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Strookje LASER PP 25 HF
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Strooklengte : 200 mm max.

Markeringszone : 140 mm max.
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LASER Gravure

LASER-markering voor kabels die volgens hun toepas-
sing een markering nodig hebben, die onuitwisbaar,
duurzaam, veilig en slijtvast is. De LASER-markerin-
gen zijn ook geschikt voor het gebruik in ruwe omge-
vingen met guur klimaat.

Data vanaf Excel-file

Data

PVC
Breedte 12 mm

PVC
Breedte 25 mm

PP
Breedte 12 mm

PP
Breedte 25 mm

Strookjes

Bevestiging met
dubbelzijdig kleefband.

Bevestiging met SES-
QUICK kabelbinders.

Bevestiging met
schroef of klinknagels.

Voorbeeld bevestiging

In rupsvorm
voorgesneden. Op zelfklevend karton. Onverpakt.

Verpakkingen

PLIO-MARKERINGSSTROOKJES 
Markering volgens aanvraag
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Strooklengte : 200 mm max.

Markeringszone : 140 mm max.
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