
Evite a contaminação cruzada de lubrificantes e a aplicação incorreta com as 
tarjetas de iden�ficação. Fornecem uma solução simples e rápida para 
iden�ficar lubrificantes do armazenamento ao ponto de uso. Essas e�quetas 
e rótulos codificados por cores duráveis   e fáceis de usar podem ser usados 
  para marcar tudo, desde contêineres e tambores, contêineres de transporte, 
bombas manuais, carrinhos de filtro, carrinhos de transferência, equipamen-
tos e ferramentas de distribuição, máquinas, pontos de lubrificação ou 
qualquer outra coisa que você precisar. Use um marcador personalizado 
com ponta de feltro, giz de cera ou e�queta personalizada para marcar a 
e�queta com suas informações. Em seguida, basta selar as informações 
abaixo da folha laminada para mantê-la limpa e legível. O sistema de e�que-
tagem permite criar e�quetas personalizadas usando várias cores, texto e 
código de barras para seus requisitos específicos.

CARACTERÍSTICAS
 • Solução codificada por cores para iden�ficação de contêineres, 

dispensadores, carrinhos de filtro, equipamentos, pontos de 
lubrificação de máquinas, etc.
• E�quetas duráveis   são resistentes a intempéries e produtos 
químicos para suportar o uso interno e externo mais exigente
• As e�quetas são feitas de plás�co inibido por UV de 1/16 "durá-
vel com um laminado claro e resistente que suporta ácidos, 
produtos cáus�cos, óleos e abrasões ESPECIFICAÇÕES DO TAG

Tamanho de e�queta 5,08 cm x 10,1 cm
Tag Material Plás�co inibido por UV de 3 cm
Tamanho do ilhóz 0,8 cm de diâmetro
Cores Disponível em 6 cores

As e�quetas e rótulos 
de são usadas para 
iden�ficar as linhas 
de graxa dos 
distribuidores 
automá�cos.

Parte dos produtos de gerenciamento de lubrificação visual que usam 
código de cores para garan�r que o lubrificante correto seja usado na 
peça certa do equipamento e no local apropriado. Combine as 
e�quetas e rótulos com outros produtos para um gerenciamento 
eficaz da lubrificação, do armazenamento ao ponto de uso.
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Códigos
Model No. Tag Color
MIX-37075 Vermelho
MIX-37076 Laranja
MIX-37077 Amarelo
MIX-37078 Verde
MIX-37079 Azul
MIX-37084 Preto

Parte dos produtos de gerenciamento de 
lubrificação visual que usam código de cores para 
garan�r que o lubrificante correto seja usado na 
peça certa do equipamento e no local apropriado. 
Combine as e�quetas e rótulos com outros 
produtos para um gerenciamento eficaz da 
lubrificação, do armazenamento ao ponto de uso.

As e�quetas e rótulos são fáceis de usar tendo processo de 4 etapas

Levante a parte da aba 
com o suporte ainda 
afixado ao selo 
laminado protetor.

Remova o reves�men-
to protetor e afixe   a 
massagem.

Sua tag recém-criada 
está pronta para 
instalação.

Escreva suas palavras 
específicas na super�cie 
da e�queta usando um 
marcador, giz de cera ou 
e�queta personalizada
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