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Een draagbare labelprinter is zo goed als de labels 
waarop wordt afgedrukt. Daarom heeft DYMO een 
reeks labels ontworpen voor vrijwel elk soort toe-
passing op een groot aantal verschillende opper-
vlakken. Deze labels zijn speciaal ontwikkeld voor de 
DYMO RHINO draagbare labelprinter; ze hechten en 
laten niet meer los. 

PERMANENT POLYESTER

Dit permanente polyester materiaal kan de meest 
veeleisende omstandigheden aan in industriële omgevin-
gen. Dit materiaal is ontwikkeld voor toepassing op zeer 
ruwe oppervlakken waar extra hechtingskracht en  
bestendigheid tegen vuil en oliën, krassen, oplosmidde-
len en UV-stralen een vereiste is. Ideaal voor schakelpan-
elen, rekken, tussenschotten, bedrijfsapparatuur en veel 

TRANSPARANTE POLYESTER 
Transparant polyester is een 
esthetische labeltoepassing. 
De transparante labels met de 
duidelijke afstekende zwarte let-
ters worden bijzonder goed in de 
structuur en achtergrond geïnteg-
reerd. De tekst ziet eruit alsof deze 
direct op het oppervlak is gedrukt. 

GEKLEURD VINYL
Labels van gekleurd vinyl zijn een 
perfecte oplossing als u kiest voor 
een duidelijke en begrijpelijke 
identificatie. Het sterk hechtende en 
flexibele materiaal maakt deze vinyl 
tape ideaal voor diverse labeltoe-
passingen zoals waarschuwings- en veiligheidsinstructies op 
machines en apparatuur, snoeren en kabels, enzovoort.

KRIMPKOUSEN
De niet-hechtende, maar toch per-
manente krimpkousen in polyolefin 
van DYMO zorgen voor een nette 
en permanente markering voor een 
ruim assortiment kabeldiameters. 
Deze kokers worden vóór aansluit-
ing aangebracht en kunnen na aansluiting permanent op de 
juiste plaats gezet worden door ze met een hittepistool te doen 
krimpen. De tekst blijft leesbaar, zelfs na blootstelling aan slij-
tage, schoonmaak-en oplosmiddelen of industriële vloeistoffen.

NIET-hEchTENDE LAbELS (INSchUIfLAbELS) 
Deze oplossing van niet-hechtend polypropyleen 
is bestand tegen scheuren en vormt een flexibele 
hoogwaardige manier om ter plekke zaken van 
labels te voorzien. U kunt het inschuiflabel op het 
gewenste formaat knippen voor elke willekeurige 
labelhouder voor kabels, schakelpanelen, modulaire 
componenten, enzovoort. Het label kan gemakkelijk 
uit de houder worden verwijderd en vervangen.

fLEXIbELE NYLON
De combinatie van een permanente 
lijmlaag en superieur flexibel nylon is 
de perfecte oplossing voor het mark-
eren van nagenoeg ieder gebogen op-

pervlak, metaaldraad en kabels, zelfs in 
omgevingen waar olie en vuil voorkomen. 

U hoeft zich niet langer zorgen te maken over 
labels die na een tijdje loskomen... Deze labels 

blijven stevig rond de kabel zitten!



• Gemakkelijk te verwijderen labels met gesplitste achterstrip.
• Permanent hechtend betekent dat de labels ook bij intensief gebruik blijven hechten. 
•  De thermische overdrachttechnologie is duurzaam, veegvast en bestand tegen 

chemicaliën en oplosmiddelen. 

Easy-peel gesplitste 
achterstrip.
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FLEXIBELE NYLON - Gebogen of vlak oppervlak. Snoeren & kabels, schakelpanelen, machines, apparatuur, bakken, etc. (L=3,5m)

DYMO code Sanford code RhINO-product Kleur
18758 S0718100 12 mm flexibele nylon tape wit
18759 S0718120 19 mm flexibele nylon tape wit
18756 S0718080 12 mm flexibele nylon tape geel
18757 S0718090 19 mm flexibele nylon tape geel

KRIMpKOus - snoer en kabel (L=1,5m)

DYMO code Sanford code RhINO-product Diamètre de câble Kleur
18051 S0718260 6 mm krimpkous Min 1,18 mm Max 2,33mm wit
18053 S0718280 9 mm krimpkous Min 1,73 mm Max 3,73mm wit
18055 S0718300 12 mm krimpkous Min 2,97 mm Max 5,13mm wit
18057 S0718330 19 mm krimpkous Min 4,64 mm Max 8,70mm wit
18052 S0718270 6 mm krimpkous Min 1,18 mm Max 2,33mm geel
18054 S0718290 9 mm krimpkous Min 1,73 mm Max 3,73mm geel
18056 S0718310 12 mm krimpkous Min 2,97 mm Max 5,13mm geel
18057 S0718340 19 mm krimpkous Min 4,64 mm Max 8,70mm geel

pERMANENTE pOLYEsTER - Vlakke oppervlakken. Machines en apparaturen. (L=5,5m)

DYMO code Sanford code RhINO-product Kleur
18766 S0718240 9 mm permanente polyester tape wit
18764 S0718210 12 mm permanente polyester tape wit
18765 S0718220 19 mm permanente polyester tape wit
18760 S0718170 9 mm permanente polyester tape gemetalliseerd
18761 S0718180 12 mm permanente polyester tape gemetalliseerd
18762 S0718200 19 mm permanente polyester tape gemetalliseerd
18508 S0718160 9 mm transparante polyester tape transparant

VINYL -  Alle oppervlakken. Ideaal voor gebruik buiten en toepassingen met kleurcodes. 
              Waarschuwingsmeldingen, snoeren, schakelpanelen, apparatuur, machines, etc. (L=5,5m)

DYMO code Sanford code RhINO-product Kleur

18431 S0718440 9 mm gekleurde vinyl tape geel
18432 S0718450 12 mm gekleurde vinyl tape geel
18433 S0718470 19 mm gekleurde vinyl tape geel
18434 S0718480 9 mm gekleurde vinyl tape oranje
18435 S0718490 12 mm gekleurde vinyl tape oranje
18436 S0718500 19 mm gekleurde vinyl tape oranje
18437 S0718510 9 mm gekleurde vinyl tape rood
18438 S0718520 12 mm gekleurde vinyl tape rood
18439 S0718530 19 mm gekleurde vinyl tape rood
18440 S0718550 9 mm gekleurde vinyl tape groen
18441 S0718560 12 mm gekleurde vinyl tape groen
18442 S0718570 19 mm gekleurde vinyl tape groen
18443 S0718580 9 mm gekleurde vinyl tape wit 
18444 S0718600 12 mm gekleurde vinyl tape wit 
18445 S0718620 19 mm gekleurde vinyl tape wit

NIET-ZELFKLEVENDE– Inserts. Labelhouders, schakelpanelen, distributieblokken, voorpanelen, etc. (L=5,5m)

DYMO code Sanford code RhINO-product Kleur

18111 S0718350 6 mm niet-zelfklevende label wit
18112 S0718360 9 mm niet-zelfklevende label wit
18113 S0718380 12 mm niet-zelfklevende label wit
18114 S0718390 19 mm niet-zelfklevende label wit
18115 S0718400 6 mm niet-zelfklevende label geel
18116 S0718410 9 mm niet-zelfklevende label geel
18117 S0718420 12 mm niet-zelfklevende label geel
18118 S0718430 19 mm niet-zelfklevende label geel
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