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De HPT seal is een veelzijdige indicatieve kunststof verzegeling 
vervaardigd uit Polyethyleen met een hoge dichtheid (HDPE). 
Door deze materiaal keuze heeft deze verzegeling een hoge 
breeksterkte met een relatief dunne zegelstaart en is besteding 
tegen extreme weersomstandigheden. De hoge breeksterkte 
wordt mede behaald door een staart diameter van 3,5 mm. De 
HPT Seal is leverbaar in 3 afmetingen, namelijk 12 inch (30 cm) 
15 inch(37,5 cm) en de langste variant 18 inch (45 cm). De 
verzegeling kan onder andere gebruikt worden voor het 
verzegelen van bijvoorbeeld vrachtwagens en tankwagens.

Heavy Duty Pull Tight Seal  
Artikelnummer: 01-05-01xx-xx

Eigenschappen 

Wordt geleverd op matten van 10 stuks. 
Multi-inzetbaar, gebruiksvriendelijk en extra stevig design. 
Vervaardigd uit één stuk kunststof.

Specificaties 

Type:   12”  15” 18”   
Totale lengte in mm: 300 380 450 
Gebruikslengte in mm: 265 340 410 
Diameter in mm:  3,8 3,8 3,8 
Breeksterkte in kg 24,5 24,5 24,5  
Materiaal  Polyethyleen + Nylon
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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:   12” Rood, Blauw, Geel, Groen 
   15” Rood, Blauw, Groen  
    18” Rood, Blauw, Geel 
Bedrukking:  HPT 12 SEALED / HPT 15 SEALED / 
   HPT 18 SEALED  
Nummering:  Uniek en oplopend 
Barcode:  Geen 
Minimale afname:  200 st. 

Direct uit voorraad leverbaar!

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:   Wit, Oranje, Blauw, Rood,  
   Groen, Geel, Zwart 
Bedrukking:  Bedrijfsnaam en/of logo 
Nummering:  Uniek en oplopend  
Barcode:  Mogelijk (128C, 39) 
Levertijd:  In overleg 
Minimale afname:  1000 st. 

Creëer uw persoonlijke verzegeling!

Toepassingen Industrieën
Bomen & Struiken Agro Sector
Vrachtwagens Industrie 
Treinwagons Transport Logistiek
Tankwagens
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Technische tekening  
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Extra informatie  

Materialen:   High Density Polyethyleen en Acetal insert 

Bedrukking methoden:  Hot Stamped of Laser  

Type barcode:   Standaard + 2D en QR technologie  

Verpakking:   10 per strip  
    1.000 stuks per doos 
 
Afmetingen verpakking:  12” - 305 mm x 355 mm x 315 mm 
 (LxBxH)    15” - 305 mm x 435 mm x 315 mm  
    18” - 305 mm x 510 mm x 315 mm  

Gewicht verpakking:  12” - 4,3 kg  
    15” - 5,0 kg  
    18” - 5,7 kg  

Sterkte categorie:  Indicatief 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