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Najodporniejsza na rynku etykieta do zastosowań 
zewnętrznych jest odporna na promieniowanie UV, czyn-

niki atmosferyczne, ciecze oraz ścieranie i pozwala na czytelną 
identyfikację w  warunkach zewnętrznych środków trwa-
łych, pojazdów, komponentów i obiektów nawet przez 12 lat. 
Etykieta identyfikacyjna do zastosowań zewnętrznych B-8591 
firmy Brady Corporation jest teraz dostępna w większej liczbie 
kolorów, dzięki czemu ma szersze zastosowanie.

Trwałość do 12 lat
Wiele etykiet do identyfikacji w  warunkach zewnętrznych 

po kilku latach blaknie, kurczy się, pęka lub odpada, traci czy-
telność i tym samym przydatność. Bezhalogenowe i supertrwałe 
etykiety identyfikacyjne firmy Brady zachowują czytelność i nie 
odpadają nawet przez 12 lat funkcjonowania w trudnych warun-
kach zewnętrznych, co potwierdzają wyniki testów na przyspie-
szone działanie czynników atmosferycznych na podstawie normy 
ASTM G155, cykl 1. Wykazują one wyjątkową odporność na dzia-
łanie czynników atmosferycznych, a  dodatkowo nie potrzebują 
zewnętrznej powłoki laminującej stosowanej w innych modelach 
do zabezpieczenia nadruku.

Dzięki czytelnej i trwałej identyfikacji etykiety te umożliwiają 
długotrwałe użytkowanie sprzętu, komponentów, pojazdów, 
narzędzi oraz obiektów i  nie wymagają 
częstej wymiany.

Wiele zastosowań 
zewnętrznych

Ta najodporniejsza ety-
kieta identyfikacyjna do 
zastosowań zewnętrznych 
jest dostępna w wersji czar-
nego druku na żółtym, 
srebrnym lub białym 
tle oraz białego druku 

na czarnym tle. Doskonale nadaje się do nanoszenia kodów kre-
skowych, a  także do identyfikacji rozdzielnic, pojazdów, obiek-
tów infrastruktury i  paneli słonecznych. Etykieta może służyć 
też do identyfikacji na drogowskazach, elementach oświetlenia, 
automatach z  żywnością, klimatyzatorach dachowych, drzwiach 
i zewnętrznych klatkach schodowych. 

W branżach, których produkty wykorzystywane są również 
w  warunkach zewnętrznych, np. w  telekomunikacji, budownic-
twie czy energetyce, ta najbardziej odporna etykieta pomaga 
zwiększyć wydajność dzięki łatwym do odczytania oznaczeniom.

Łatwość druku i aplikacji
Najodporniejszą etykietę identyfikacyjną do zastosowań 

zewnętrznych można wydrukować na miejscu za pomocą druka-
rek etykiet BBP11, BBP12 lub BradyPrinter i7100 firmy Brady. 
Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu etykiety można pro-
jektować i seryjnie drukować na miejscu. Są one samoprzylepne 
i  nie wymagają zewnętrznej powłoki z  laminatu, co pozwala na 
ich łatwe drukowanie i aplikowanie. Ten najbardziej wytrzymały, 
odporny na warunki pogodowe model B-8591 jest częścią serii 
WorkHorse™ Series firmy Brady.
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