SKYLTAR OCH MÄRKNING

PROFESSIONAL
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SYSTEMS

Mapec har levererat märkprodukter till
bygg, el, VS och industri sedan 80-talet och
i nuvarande regi sedan 2004.
Vårt fokus är på snabba och säkra
leveranser, god kundservice och
användarvänlighet med vårt
egetutvecklade beställningssystem som
med sitt snabbjobbade och välbekanta
användargränssnitt skiljer oss från
konkurrenterna.
Vi har även ett fullutrustat tryckeri
och skyltverkstad och kan vara er
helhetsleverantör för alla typer av skyltar,
märkning och trycksaker.
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Vårt unika beställningssystem
Vi skiljer oss från konkurrenterna genom
vårt egenutvecklade, webbaserade, unika
beställningssystem som fungerar lite som
ett kalkylark och därmed har ett välbekant
gränssnitt som lämpar sig för att snabbt och
smidigt beställa stora serier av märkning.
Varje rad i systemet motsvarar en skylt och alla
skyltens egenskaper (bredd, höjd, färg o s v)
är en kolumn. Egenskaperna från den senaste
skylten kopieras automatiskt som “mall” till den
understa raden så att man fort och lätt kan mata
in nya skyltar allt eftersom.

Föredrar man att jobba med sin beställning
i till exempel Excel så finns en mall man kan
ladda ner och sedan importera till systemet. Det
går också bra att klippa och klistra text till och
från systemet. Allt för att det ska bli så lätt och
tidsbesparande som möjligt för er – vi vet att ni
har bättre saker för er än att lägga timmar på att
beställa märkning.
Det finns också smarta funktioner för att
skapa automatiska nummerserier och för att
automatiskt anpassa skyltens eller textens
storlek.

T-shirt
på köpet!
med din första
beställning

Lasergraverade plastskyltar
För märkning av tekniska installationer

Lasergraverade märkskyltar av akrylplast som
passar till de flesta märkbehov. Skyltarna finns
i en rad färger och går att få med eller utan
självhäftande baksida.
Skyltarna beställer du fort och lätt i vårt
webbaserade beställningssystem. Du kan
blanda färger och former som du vill i samma
beställning.
Vi levererar skyltarna på ark där man enkelt kan
bryta loss skyltarna.

standardfärger (bottenfärg/gravyr)

Vit/svart, röd/vit, blå/vit, gul/svart, orange/svart,
grön/vit, mörkgrön/vit, svart/vit, brun/vit, silver/
svart, guld/svart

A A A A A A A A A A A
tekniska data

Material:		 Akryl
Tjocklek:		
0,7/1,5 mm
UV-resistens:		
Minst 3 år/1400 h QUV
Max temperatur: 80° C
Skruvhål:		
3 mm; 0, 1, 2 eller 4 hål
Fastsättning:		
Självhäftande med 3M
			476MP adhesiv alt.
			skumtape*
* Skyltar tejpade med skumtape levereras ej på ark
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Gravyrskyltar i rostfritt stål
Extra tålig märkning för krävande miljöer

I situationer där extra tålig märkning krävs
kan det passa med lasergraverade skyltar i
rostfritt stål.
Lasergravyren ger en svartfärgad märkning som
är resistent mot nötning och påverkan av UV-ljus
och kemikalier under lång tid.
Skyltar i rostfritt stål beställs enkelt i samma
ordersystem som de vanliga plastskyltarna.
Skyltarna finns i en rad standardstorlekar.
Vi kan även tillverka skyltar i valfri storlek
och utförande.

storlekar (bredd×höjd, mm)

40×15, 60×15, 80×15, 100×15, 150×15;
40×20, 60×20, 80×20, 100×20, 150×20;
40×25, 60×25, 80×25, 100×25, 150×25;
40×30, 60×30, 80×30, 100×30, 150×30;
60×40, 80×40, 100×40*, 150×40*;
60×50, 80×50*, 100×50*, 150×50*
tekniska data

Material:		
Tjocklek:		
UV-resistens:		
Skruvhål:		
			

Borstat rostfritt stål
1,0 mm
Ja
3 mm skruvhål, 2 st
(* 4 st till större storlekar)

Kabelmärkning PUR
Flexibel och tålig kabelmärkning av hög kvalitet

Kabelmärkning av mycket tålig och flexibel
PUR-plast. Vår kabelmärkning skall ej förväxlas
med billigare ABS-märken som lätt spricker vid
montering eller med ålder. PUR-märkningen är
följsam och lättmonterad, mycket slitstark och
tål UV-strålning under lång tid.
Trycks med termotransfertryck som är
beständigt mot slitage och kemikalier under
lång tid. Trycks med termotransfertryck som är
beständigt mot slitage och kemikalier under
lång tid.

standardmått (bredd×höjd, mm)

35×10, 60×10, 75×15
standardfärger

Vit, gul

A A

tekniska data

Levereras sorterad på ark/rulle. Beställs enkelt
i vårt beställningssystem på samma sätt som
märkskyltarna.

Material:		
UV-resistens:		
Max temperatur:
Godkännanden:
			

Polyuretan, halogenfri
Ja
80° C
UL94-V0, MIL 81531,
MIL-STD-202G
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Partmärkning krympslang
Kundanpassad kabel/partmärkning som krympslang

Partmärkning i form av flexibel polyolefinslang
som enkelt värms fast på kablarna.

standardmått partmärkning (bredd×diameter, mm)

Krymper till halva storleken, använd alltså t.ex.
2,4 mm slang till kablar med en minimidiameter
om 1,2 mm.

standardfärger

Trycks med termotransfertryck som är
beständigt mot slitage och kemikalier under
lång tid.
Levereras sorterad på ark/rulle. Beställs enkelt
i vårt beställningssystem på samma sätt som
märkskyltarna.

25×2,4, 25×3,2 mm, 25×4,8

Gul

A

tekniska data

Material:		
Max temperatur:
Godkännanden:
			

Polyolefin, halogenfri
135° C
MIL-M 81531 AS,
SAE-AS81531-1998

Kabelmärkning rostfritt stål
Extra tålig märkning för krävande miljöer

Kabelmärkning i rostfritt stål för extra krävande
applikationer. Kundanpassas med präglad text
för hög läsbarhet även i svåra miljöer med
högt slitage.
Finns i tre olika standardstorlekar. Andra
storlekar kan fås mot beställning.
Beständigt mot UV-ljus, värme, kyla, korrosion,
syror, kemikalier och brand. Fästes med rostfria
buntband.

storlekar (bredd×höjd, mm)

47×10: max 8 tecken vid 6 mm texthöjd,
max 11 tecken vid 3,8 mm texthöjd
65×10: max 13 tecken vid 6 mm texthöjd,
max 18 tecken vid 3,8 mm texthöjd
87×10: max 18 tecken vid 6 mm texthöjd,
max 26 tecken vid 3,8 mm texthöjd

tekniska data

Material:		
Tjocklek:		
UV-resistens:		
Godkännanden:
			

Matt rostfritt stål
0,3 mm
Ja
SIS 2348, EN 1.4404,
AISI 316L, BS 316S 11
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Rörmärkning
Kundanpassad rörmärkning i standardutförande

Rörmärkning i alla förekommande
standardfärger enligt svensk standard SS741
med eget svart tryck i pilen. Levereras i rullar om
5 meter per tryck.
Märkningen tillverkas av polypropylen (PP)
och står emot vatten, olja och de flesta syror
och alkalier. Med ett extra lager laminat för
utomhusbruk är den även UV-resistent.
Rörmärkningen finns i två storlekar, 80 eller
160 mm bredd. 80 mm används för rör med
dimension under 35 mm.

standardfärger

Orange (brandfarliga gaser), brun (brandfarliga
vätskor), gul (oxiderande gaser och vätskor),
violett (frätande och/eller giftiga gaser och
vätskor), ljusblå (luft, vakuum), grå (vattenånga),
grön (vatten), blå (färskvatten), ljusröd (massa,
suspensioner), ljusbrun (övriga gaser), röd
(brandskydd)

tekniska data

Material:		
Bredd:		
UV-resistens:		
Max temperatur:
Godkännanden:

Polypropylen
80/160 mm
Ja, med laminat
120° C
SS741

Standardskyltar
Varningsskyltar, brandskyltar, skyltar om arbetsmiljörisker med mera

Skyltar med standardsymboler enligt GHS och
ISO 7010 för att märka upp t.ex. arbetsmiljöfaror, kemiska faror eller brandutrustning.
Skyltarna går att få med alla förekommande
standardsymboler och standardtexter eller med
helt egen text.
De finns i flera olika storlekar, vanligen A5, A4
eller A3, och levereras antingen som laminerade
dekaler eller skylt i plast eller aluminium.

tekniska data, dekal

Material:		
Tjocklek:		
UV-resistens:		
Max temperatur:

Laminerad PVC
145 µm
Minst 5 år utomhus
90° C

tekniska data, plastskylt

Material:		
Tjocklek:		
UV-resistens:		
Max temperatur:

Styrenplast/lam. PVC
1 mm
Minst 5 år utomhus
90° C

tekniska data, aluminiumskylt

Material:		
Tjocklek:		
UV-resistens:		
Max temperatur:

Aluminium/lam. PVC
1 mm
Minst 5 år utomhus
90° C
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Leveranstid

Packning och sortering

Beställningar av vanliga gravyrskyltar i plast,
kabelmärkning av PUR samt krympslang skickas
normalt samma dag från oss i Nordmaling om
beställningen inkommer innan kl 14:00.

Gravyrskyltar i plast levereras sorterade på ark i
cirka A4-storlek i samma ordning som de matas
in i systemet.

Vi skickar normalt beställningar med ordervärde
under 1000 kr med vanligt brev och över 1000 kr
med DHL (eller Gustafssons Åkeri till Umeå och
Örnsköldsvik).
Önskar ni leverans med ett särskilt fraktbolag
eller andra särskilda instruktioner, kontakta oss
så kan vi lösa det.

Vid beställningar över 8 ark levereras
gravyrskyltar normalt sorterade i en pärm.
Kabelmärkning PUR levereras sorterade i
samma ordning som de matas in i systemet på
ark eller, vid större antal märkningar, rulle.
Rostfria skyltar, gravyrskyltar i plast med
skumtape samt kabelmärkning i rostfritt
levereras osorterat i påse.

Monteringsdetaljer

Hjälp och felanmälan

Vi lagerför självborrande plåtskruv och träskruv
som är lämplig för hålen i gravyrskyltar (2,9 ×
9,5). Om ej annat anges levererar vi vitlackerad
plåtskruv till skyltar med vit botten och
olackerad plåtskruv till skyltar i andra färger.
Träskruven finns endast i olackerat utförande.

Har ni problem med beställningen kan vi hjälpa
er. Hör av er till oss på info@mapec.se eller
0930-130 30.

Vi har även S-krokar i förnicklad mässing och
kulkedjor för montering av ventilbrickor och
andra hängande skyltar samt rostfria buntband.
Dessa tillval kan lätt göras i beställningssystemet.

Ibland händer det att beställningssystemet
inte fungerar som det ska, eller kanske har ni
en smart idé om någon funktion som skulle
underlätta för er? Eftersom vi utvecklar vårt
system själva kan vi oftast lösa problemet. Hör
av er till info@mapec.se med felrapporter eller
förslag på funktioner!
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