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PRINTTERI  
-  ei-imeville painopinnoille -

merkitsemään ei-imeviä pintoja, kuten 
muovikalvoa, lakkapintoja, vahapintoja, 
kumia, lasia, metallia jne.. ja myöskin 

  ,atuup ,aiknotrak netuk ,ajotnip äivemi
-

lämpöä, paineilmaa, digitaalisia ohjausyksi-
-

w:ta tai koulutusta. Universal merkintälaite 

-

koteloonsa, ja se ei siksi tukkeudu ympäris-

merkitseminen ei sotke ympäristöään. 
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PRINTTERI  
- ei-imeville painopinnoille -

LEIMAA TUOTTEESI          EDULLISEMMIN

LEIMAA TUOTTEESI          EDULLISEMMIN

MUOVIKALVO • METALLI
VAHAPINTA • LASI

LAKKAPINTA • KUMI
 tai imeville

RAKENNUSLEVY • PAPERI
KARTONKI • PUU

Universalit ovat todella 
varmatoimisia, eivätkä ne aiheuta 

tuotantokatkoja, kuten vaikka 

”laske alleen”.
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Uusi käänteentekevä, patentoitu painomenetelmä 
ei-imevien pintojen merkitsemiseen, estää paino-
värin haihtumisen värirullalta toiminnan aikana ja 
samalla, koska tämän väri ei valu, eikä Universalis-
sa myöskään ole suuttimia,  eliminoi se huollon tar-
peellisuutta, joka on varsin yleistä alkoholiliukoisia 
juoksevia värejä käyttävissä merkintälaitteissa. Yh-
deltä värirullalta saadaan, merkinnän suuruudesta 
riippuen 50.000 - 1.500.000 merkintää. Nämä väri-
rullat ovat valmistetut juuri Universal merkintälait-
teita varten. Värejä on musta, valkoinen, punainen 
ja vihreä.

UNIVERSAL CLP MERKINTÄLAITTEIDEN 
MALLEJA ON KAKSI: 
 
• 25 mm korkea painopinta-ala - CLP-100
• 50 mm korkea painopinta-ala -  CLP-200.  

Painopinnan max pituus on molemmissa 457 mm, 
joten tälle alalle mahtuu paljon tekstiä, tai sen tois-
toa. Universalin tuotantoon kuuluu myös samalla 
periaatteella toimivia merkintälaitteita, joiden pai-
nopinta-ala yltää 100 mm x 1000 mm suuruuteen.  

Koska CLP-laitteissa ei käytetä juoksevaa väriainet-
ta, niin nämä laitteet voidaan asentaa linjoille mer-
kitsemään niin päältä, alta kuin sivuiltakin. Uuden 
tuotteen pakkaamiseen siirryttäessä, kestää kumi-
sen kuvalaatan vaihtaminen vain yhden minuutin, 
mutta valmiiksi tekstitetyn vaihtoteksirummun 
vaihtaminen tapahtuu hetkessä. 

Amerikkalaiset Universal merkintälaitteet ovat 
tarkkuustyönä valmistetut alumiinivalumenetelmällä, 
patentoidut, ja kaikki sen akselit sekä asennusvarret 
ovat ruostumattomasta teräksestä. Kaikki pyörivät 
osat ovat tarkkuuskoneistetut, ja niissä on suojatut 

laakerit - varmaa toimintaa.

Jos jokaiseen pakkaukseen tai tuotteeseen tulee sama 
leima/merkintä, niin parempaa ja edullisempaa ratkaisua 

sen merkitsemiseen ei ole.    

LEIMAA TUOTTEESI 

EDULLISEMMIN
Puhalluskalvoekstruusiolla 
valmistuvan kalvon 
kierrätysmerkin leimaaminen 
suoritetaan jotakin linjan 
telaa vasten, ja ennen 
kalvon kelaamista.  
Suuri etu ja työn säästö.

 CLP-100  CLP-200
A 28,7 mm  50,8 mm
B 99,1 mm  121,90 mm
C 39,6 mm  63,2 mm


