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Een van de meest veelzijdige verzegelingen is de kunststof MPT 
Seal. Deze verzegeling is vervaardigd uit hoogwaardig 
Polyethyleen (HDPE) waardoor de MPT Seal bestendigd is tegen 
extreme weersomstandigheden. Met een breeksterkte van cicra 
15 kg en staart diameter van 2,8 mm kan de MPT Seal voor vele 
toepassingen gebruikt worden. De verzegeling is eenvoudig met 
de hand aan te brengen en zonder gereedschap te verwijderen. 
Zo is de verzegeling te gebruiken om onder andere IBC’s, 
vrachtwagendeur vergrendelingen en tankwagens te verzegelen. 
Daarnaast is deze verzegeling ook geschikt om bijvoorbeeld ATM 
cassettes en vaten te verzegelen.

Eigenschappen 

Dunne zegelstaart, geschikt voor de meeste sluitingen 
Wordt geleverd op matten van 10 stuks 
Gepatenteerd sluitingssysteem tegen manipulatie

Specificaties 

Totale lengte:  255 mm 
Gebruikslengte:  195 mm 
Diameter:  2,8 mm    
Breeksterkte:  12 kg     
Materiaal  Polyethyleen
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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:   Rood, Geel, Blauw, Oranje, Groen,  
    Zwart, Wit  
Bedrukking:  MPT Seal  
Nummering:  Uniek en oplopend 
Barcode:  Geen 
Levertijd:  1 werkdag 
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
ATM Cassettes Industrie  
IBC’s Retail & Supermarkten  
Tankwagens Tranport & Logistiek  
Treinwagons Hospitality & Catering  
Vaten Koeriers 

MPT Seal 
Artikelnummer: 01-05-04xx-xx
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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 
 
Sterkte categorie:  Indicatief 

Mogelijke kleuren:
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