
 

 �

De NSS412 Seal is een veelzijdige indicatieve verzegeling. De 
verzegeling is voorzien van een brede staart en een metalen 
insert. Dit zorgt voor een hoge breeksterkte van circa 40 kg. Door 
deze hoge breeksterkte is het een zeer sterke verzegeling. 
Hierdoor  kan de verzegeling niet met de hand verbroken 
worden. Ook is het mogelijk dit type verzegeling te leveren met 
een tear-away strip, een afscheurstrip die ervoor zorgt dat 
verzegeling met de hand te verbreken is. De verzegeling is 
leverbaar in drie afmetingen, namelijk een small, large en extra 
large. 

Eigenschappen 

Hoge breeksterkte van circa 40 kg 
Bestand tegen extreme temperaturen van -40 tot +80 ℃ 
Geleverd op matten van 10 stuks 

Specificaties 

Type    S  L  XL  
Totale lengte in mm: 330  430  510 
Gebruikslengte in mm: 200   300  380 
Diameter in mm   7,50 x 2 
Materiaal:  Polypropyleen + metaal 
Breeksterkte in kg: 40  40  40
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Direct uit voorraad leverbaar!Creëer uw persoonlijke verzegeling!

NSS412 Seal
Artikelnummer: 01-05-29XX-XX

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:   Lichtblauw, Donkerblauw, Rood, 
    Geel en Wit 
Bedrukking:  Bedrijfsnaam en/of logo 
Nummering:  Uniek en oplopend  
Levertijd NSS412-S: 3 weken (Wit) 
Levertijd NSS412-L: 3 weken (Wit, Geel, Lichtblauw) 
Levertijd NSS412-XL: 7-8 weken  
Minimale afname:  1.000 st. 

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 

Type:    NSS412-L (Large) 
Kleur:   Rood, Blauw, Wit 
Bedrukking:  NSS412-L SEAL 
Nummering:  Uniek en oplopend 
Barcode:  Geen 
Levertijd:  1 werkdag 
Minimale afname:  200 stuks
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Technische tekening  
Afmetingen in millimeters
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NSS412-S

NSS412-L

NSS412-XL
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