
 

De Universal Seal is een kunststof indicatieve verzegeling 
voorzien van een gladde zegelstaart. Deze veelzijdige 
verzegeling is vervaardigd uit hoogwaardig Polypropyleen met 
een gegalvaniseerd metalen sluiting voor optimale veiligheid. Met 
een breeksterkte van 15 kg en een staart diameter van 2,3 mm is 
deze verzegeling voor vele toepassingen geschikt. Daarnaast is 
de Universal Seal leverbaar in 3 standaard afmetingen, namelijk 
de S (205mm), M (280mm) en L (390mm). De verzegeling is te 
gebruiken voor het verzegelen van onder andere IBC’s, 
tankwagens, TIR Kabels en Vrachtwagendeur vergrendelingen. 

Universal Seal 
Artikelnummer: 01-05-24xx-xx

Eigenschappen 

Gladde zegelstraat en label 
Geïntegreerd RVS-sluitmechanisme voor betere sluiting 
Geleverd op matten van 10 stuks

Specificaties 
   Small       Medium Large 
Totale lengte in mm:  205       285   385   
Gebruikslengte in mm: 120        240   300 
Diameter in mm:  2,3        2,3   2,3  
Breeksterkte in kg: 15       15  15  
Materiaal:  Polypropyleen 
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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:   Small en Large: Groen 
   Medium: Groen, Rood, Blauw, Geel, 
   Wit, Oranje  
Bedrukking:  UMS Seal / UM Seal / UML 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:  Circa 6 weken  
Minimale afname:  1000 st. 

Creëer uw persoonlijke verzegeling!

Vraag een offerte via sales@navacqs.nl

Toepassingen Industrieën
Collectebussen Goede Doelen-Sector 
IBC’s Industrie  
Monsterpotten Transport & Logistiek  
Tankwagens  
Vaten
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