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Tekniskt datablad

Setonguard® egendomsetiketter

Etiketterna används för identifi ering av material och utrustning, för en smidigare lagerhantering samt i stöldavskräckande syfte.

Setonguard® framställs med en unik tryckteknik som ger etiketterna en oöverträffad tålighet. Tekniken har utvecklats av Lustre-Cals ingenjörer och använder 
endast miljövänliga material. Etiketterna tillverkas av graverad och anodiserad aluminium av högsta kvalitet. Det tryckkänsliga klistret kommer från limspecialisten 
3M. Etiketterna är praktiskt taget oborttagbara när de används på rätt sätt.

Numreringen graveras i färg på etiketternas ovansida. De 0,3 cm höga tecknen fylls med svart bläck för en bättre läsbarhet i kontrast med bakgrunden.

Etiketterna kan fås med 1 valfri tryckfärg. Du kan välja mellan 11 standardfärger. Färgen du väljer kan antingen fungera som text- eller bakgrundsfärg. Det går att 
kombinera och blanda olika färger i serier om åtminstone 100 etiketter per färg. Detta kostar inget extra.

 A Material
• Hård aluminiumlegering (H19) 0,076 mm. För allmänt bruk.

• Ytfi nish: - matt ytmaterial med matt tryck
 - blankt ytmaterial med blankt tryck
 - blankt ytmaterial med matt tryck
 Glans: 38 gardnerenheter

• Andra valbara material (fi nns i samma antal färger och med samma ytfi nish som standardmaterialet):
 - hård aluminiumlegering (H19) 0,127 mm. Används när en högre slitstyrka krävs
 - hård aluminiumlegering (O) 0,127. Används för etiketter som ska sitta på cylinderformade underlag med diameter ≤ 2,5 cm.

• Temperaturtålighet: -40°F till 300°F / -40°C till 149°C
• Appliceringstemperatur: -40°F / 4°C

• Slitstyrka:  - Testmetod 5306 US Federal Standard N° 191A
- Hjul CS-17, vikt 500 g. Trycket tål upp till 1000 cykler.

 A Klister
• Klistertyperna 3M 467 (tryckkänsligt lim för de fl esta underlag), 3M 468 (tryckkänsligt lim för skrovliga underlag), 3M 9471 (tryckkänsligt lim för släta 

plastunderlag) och 3M 9472 (tryckkänsligt lim för skrovliga plastunderlag) ingår i priset. Andra klistertyper (se rubriken ”speciella tillval” nedan) kan fås på 
förfrågan. Full vidhäftning uppnås efter ca. 72 timmar.

 A Numrering
• Etiketterna trycks med löpande nummerserier innehållande max 10 siffror (produktreferenserna SGD2 och SGD6) eller 6 siffror (produktreferens SGD30) och 

inte mindre än 5 siffror. Består din nummerserie av färre än 5 siffror lägger vi till nollor (0) framför. Sifferhöjden varierar mellan de olika produktreferenserna: 
SGD2 och SGD6 trycks med 1,8” höga tecken medan SGD30 trycks med 3/8” höga tecken.

 A Format
• Produktreferenserna SGD2 och SGD6 tillverkas på kartor om 10 individuellt utstansade etiketter. Produktreferens SGD30 tillverkas på kartor om 6 individuellt 

utstansade etiketter.

 A Färger
• Svart, ljusblå, mörkblå, brun, brons, mörkgrön, guld, mörkröd, ljusröd, lila och gul.
• Den bruna, mörkgröna och lila färgen rekommenderas endast för inomhusbruk.

 A Speciella tillval
Numrering
• Ändringar av en nummersekvens mitt i en nummerserie
• Alfanumerisk numrering
• Borttagning av nollan/nollorna framför en nummerserie
• Tryck utan nummerserie

Klister
• 3M 583 (sammanfogning av plast med låg ytenergi)
• 3M 966 (sammanfogning av metall och plast med hög ytenergi)

Detta datablad utarbetades 09.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.


