
Y-151 Seal Tijdelijk merken van textiel

Specificaties: Voor uitgebreide technische specificaties verwijzen wij u naar de brochure ‘Specificaties’, te downloaden op www.thermopatch.com

Eigenschappen   Eenvoudige bediening  Elektronische besturing  Print, snijdt en perst  Geen oplosmiddelen nodig

Merken met de Y-151: snel- geen sorteerfouten-minder 
sorteerwerk
Gekleurde merkjes maken het sorteren gemakkelijk. 
Shirts bijv. kunnen na reiniging direct op de juiste  
plek worden verzameld. De opdruk is duidelijk, de 
labels hechten uitstekend maar zijn ook eenvoudig 
te verwijderen na reiniging, zonder het gebruik van 
oplosmiddelen. De labellengte past zich aan het aantal 
geprinte karakters aan.

Coderen
Een duidelijke code (bijv. dag-week-partij-bundel) op de 
merkjes zorgt ervoor dat het gereinigde goed op de juiste 
plek terechtkomt. De code kan maximaal 12 karakters 
bevatten. Het Thermoseal merkband is verkrijgbaar in 
11 goed herkenbare, heldere kleuren, waardoor een 
combinatie van kleur– en geprinte code mogelijk is.

Inktcassette #RC2410-15
Deze inktcassette maakt scherpe afdrukken en vlekt niet.
De geprinte tekst is uitstekend bestand tegen chemisch 
reinigen, intensieve wasprocessen en finishing.

Thermo-Seal® tape rolls
Dit band is speciaal gemaakt voor de Thermoseal  
machines voor tijdelijk merken. De opdruk is duidelijk, 
de hechting goed en het verwijderen van het label 
gemakkelijk. Het band is verkrijgbaar in de volgende 
kleuren: 
oranje, geel, rood, grijs, lavendel, wit, groen, rose, blauw, 
goud en bruin. Het hecht zich uitstekend op katoen, 
polyester/katoen, polyester en wol.

Thermo-Flags® tags
Wanneer een textielsoort te delicaat of anderszins  
ongeschikt is om een merkje op te persen, kunt u een 
Thermoflag gebruiken. U perst het geprinte merkje op de 
Thermoflag en niet of spelt deze op het kledingstuk.
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