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Fire Seal

De Fire Seal is een indicatieve verzegeling met een relatief lage 
breeksterkte. De verzegeling is voorzien van een lange 
zegelstaart met een lengte van 300 mm. Doordat de zegelstaart 
van de verzegeling volledig is aan te trekken behoort de Fire Seal 
tot de categorie aanrijgverzegeling. Het is sterk aan te raden de 
verzegeling volledig aan te trekken, zodat hergebruik niet 
mogelijk is.  
Dankzij de lage breeksterkte breekt de verzegeling eenvoudig in 
noodsituaties. Hierdoor is de verzegeling uitermate geschikt voor 
het verzegelen van brandhaspels. Daarnaast is de Fire Seal ook 
te gebruiken voor het verzegelen van bijvoorbeeld brandblussers.  
Standaard wordt de verzegeling geleverd in de kleuren rood, geel 
en groen. Het voorraad product is niet voorzien van een opdruk. 
Uiteraard behoort dit wel tot de mogelijkheden. Zo is de Fire Seal 
te personaliseren vanaf 1.000 stuks. Het is dan mogelijk een 
bedrijfsnaam of logo te bedrukken in combinatie met een 
oplopende nummering.  

Eigenschappen 

Voorzien van lange zegelstaart 
Breekt snel in noodsituaties 
Geschikt voor het verzegelen van brandblussers 
Personaliseren mogelijk vanaf 1.000 stuks

De verzegeling is direct uit voorraad leverbaar voorzien van een 
unieke bedrukking. Daarnaast is de verzegeling voorzien van 
een uniek oplopende nummering. De mogelijkheden zijn 
weergeven in de onderstaande tabel 

Kleur:   Rood, Geel en Groen 
Bedrukking:  -  
Nummering:  - 
Barcode:  - 
Levertijd:  1 werkdag 
Minimale afname:  1.000 st. 

Direct uit voorraad leverbaar!Creëer uw persoonlijke verzegeling!

Naast de voorraad producten is het ook mogelijk de 
verzegeling te personaliseren naar uw specifieke wensen. Zo 
is het mogelijk de verzegeling te voorzien van een eigen 
bedrijfsnaam of logo in combinatie met een unieke 
nummering. In de onderstaande tabel zijn de mogelijkheden 
weergeven van het product: 

Kleuren:   Rood, Geel, Groen  
Bedrukking:  Bedrijfsnaam en/of logo 
Nummering:  Uniek en oplopend  
Barcode:  Mogelijk  
Levertijd:  Circa 1 week  
Minimale afname:  1000 st. 
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