Etiquetas Metálicas
Patrimoniais
As Etiquetas metálicas produzidas pela Emplaca tem como
objetivo prover uma identificação durável e permanente.
Fabricadas em alumínio anodizado de 0,15mm ou 0,30mm, e aço
SAE 304 de 0,6 mm, conferem leveza e alta resistência ao produto.
Personalizadas de acordo com a necessidade e aplicação,
preparadas com adesivos ou furos para serem fixadas.
São ideais para aplicações que exijam um produto discreto e
durável, além de possuir excelente relação custo x benefício.

Aplicações
• Identificação Patrimonial
• Identificação de Produtos
• Identificações Técnicas
• Identificações duráveis

Benefícios
• Auxilio na identificação, facilitando o controle de movimentações, perdas e desvios;
• Com a centralização e informações confiáveis para os bancos de dados, os auditores evitam eventuais problemas,
além de aumentar a credibilidade

Vantagens
• As etiquetas metálicas são ideais para aplicações que exijam um produto discreto, durável e com excelente
relação custo x benefício
• Conferem leveza e alta resistência ao produto. Podem ser fixadas com adesivos ou rebites
• São resistentes a raios UV, Produtos Químicos, Ambientes Agressivos, Atrito, Névoas Salinas, entre outros.
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Etiquetas Metálicas
Patrimoniais
Especificações
• Cantos arredondados ou oblonga
• Alumínio anodizado de 0,15 à 0,30mm
• Proteção de poliéster 1/60mm
• Personalizadas de acordo com a necessidade do cliente
• Flexível ou rígida
• Impressão Fotográfica
• Cor frontal cinza claro brilhante ou de acordo com a necessidade do cliente
• Preta ou colorida
• Com ou sem furos
• Com adesivo ou sem adesivo

Características
RESISTÊNCIA FÍSICA
• Temperatura de -54 à 180º C
• Radiação U.V
• Umidade
• Névoas Salinas
• Abrasão

RESISTÊNCIA QUÍMICA
• Alvejante (Veja)
• Lustra Móveis
• Detergentes
• Thinner
• Querosene
• Ácido Nítrico (3%)
• Ácido Sulfurico (10%)
• Hidróxido de Amônio (10%)
• Soda Caústica

Dimensões
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