
CPM-100

CPM-100
Prijslijst verbruiksmaterialen

Premium Vinyl

Ultrabond

Te gebruiken met duurzaam harslint voor 
buitengebruik
Breedte 106 mm, lengte 15 m
Dit populaire materiaal is geschikt voor dagdagelijks 
gebruik van labels
Speciale kleuren kunnen worden besteld met een 
minimum bestelling van 8 rollen

Eigenschappen van Premium vinyl:
• Te gebruiken tussen -40°C en +70°C
• Zeer duurzaam, geschikt voor binnen  en buitengebruik 

(4-5 jaar)
• Perfect voor algemene markeringen en signalisatie
• Hoogwaardige  kleefstof
• Keuze uit vele kleuren

Te gebruiken met duurzaam harslint voor 
buitengebruik
Breedte 106 mm, lengte 15 m
Als je de ultieme combinatie van kleefkracht en 
levensduur nodig hebt, dan is Ultrabond het meest 
geschikte materiaal voor u.

Eigenschappen van Ultrabond:
• Te gebruiken tussen -30°C en +80°C
• Zeer duurzaam, geschikt voor binnen en buitengebruik 

(minimum 7 jaar)
• Geschikt voor industriële toepassingen
• Zeer sterke kleefkracht, zelfs op moeilijk ondergronden

Omschrijving  Artikelnr   Prijs (€) Omschrijving  Artikelnr  Prijs (€)

Omschrijving  Artikelnr  Prijs (€) Omschrijving  Artikelnr  Prijs (€)

Wit CPM01 € 47,50
Geel CPM02 € 47,50
Groen CPM03 € 47,50
Rood CPM04 € 47,50
Blauw CPM05 € 47,50
Oranje CPM06 € 47,50
Zwart CPM07 € 47,50
Zilver/grijs CPM08 € 47,50
Bruin CPM09 € 47,50
Beige CPM10 € 47,50

Purper CPM11 € 47,50
Transparant CPM12 € 47,50
Violet CPM17 € 47,50
Licht blauw CPM18 € 47,50
Oker CPM19 € 47,50
Statisch klevend CPM20 € 47,50
Brons CPM22 € 47,50
Roze CPM23 € 47,50
Licht bruin CPM24 € 47,50

Wit ultrabond CPMUB01 € 114,25
Geel ultabond CPMUB02 € 114,25
Groen ultrabond CPMUB03 € 114,25
Rood ultrabond CPMUB04 € 114,25

Blauw ultrabond CPMUB05 € 114,25
Zwart ultrabond CPMUB06 € 114,25
Zilver/grijs ultrabond CPMUB08 € 114,25



CPM-100

Duurzaam harslint voor buitengebruik
Te gebruiken met Premium vinyl en Ultrabond
Breedte 119 mm, lengte 50 m
Speciale toepassing:
Transparante krasbescherming geeft een extra 
bescherming van de bedrukking tegen slijtage

Eigenschappen van het duurzaam harslint voor 
buitengebruik:
• Net zoals de vinyl, 4-5 jaar UV stabiel
• Krasvast en oliebestendig
• Grote keuze uit levendige kleuren

Lint (zonder cassette) Lint en cassette
Omschrijving Artikelnr Prijs (€) Artikelnr Prijs (€)

Zwart CPMR40 € 64,00 CPMR40-RC € 94,00
Wit CPMR41 € 64,00 CPMR41-RC € 94,00
Rood CPMR42 € 64,00 CPMR42-RC € 94,00
Blauw CPMR43 € 64,00 CPMR43-RC € 94,00
Groen CPMR44 € 64,00 CPMR44-RC € 94,00
Geel CPMR45 € 64,00 CPMR45-RC € 94,00
Oranje CPMR46 € 64,00 CPMR46-RC € 94,00
Transparante krasbescherming CPMR47 € 64,00 CPMR47-RC € 94,00
Licht grijs CPMR49 € 64,00 CPMR49-RC € 94,00
Beige CPMR50 € 64,00 CPMR50-RC € 94,00
Zilver lak CPMR51 € 94,00 CPMR51-RC € 124,00
Goud lak CPMR52 € 94,00 CPMR52-RC € 124,00

Polyester

Omschrijving Artikelnr Prijs (€)

3M Wit CPMSP01 € 63,00
3M Zilvergrijs CPMSP51 € 63,00
3M Transparant Polyester CPMSP14 € 63,00

Omschrijving Artikelnr Prijs (€)

Blinkend Geel CPMSP02 € 71,11
Mat transparent Overlaminaat CPMSP12 € 71,11
Spiegeleffect CPM21 € 63,00

Te gebruiken met duurzaam harslint 
Breedte 106mm – Vanaf 01/01/2015 is de Lengte 
15m ipv 10m
Polyester heeft speciale eigenschappen die het bruikbaar 
maken voor bepaalde toepassingen. Het is uitermate 
duurzaam, maatvast en stabiel, zodat het niet uitzet of 
krimpt in grootte. Daardoor zullen de label uiteinden ook 
niet gaan krullen of stofresten aantrekken en blijft het 
label aldus hygiënisch en aantrekkelijk.
Wit en Zilver-Grijs (de populairste kleuren) zijn 
daarenboven UL Approved 3M materialen. (Ons duurzaam 
zwart harslint is tevens UL Approved.)

Anders dan Vinyl, wordt Polyester niet aangeraden 
voor gebruik in direct zonlicht, wegens beperkte UV-
licht stabiliteit (1 tot 2 jaren). De gebruikstemperatuur 
daarentegen is -20°C tot +120°C (3M Polyesters : -40°C tot 
+149°C) Daardoor kunnen deze labels gebruikt worden 
op ondergronden bij hogere temperaturen, zoals licht 
armaturen, motoren, kleppen, batterijen, etc…
Samenvattend zijn dit de basis eigenschappen van 
Lighthouse polyester:
• Zeer duurzaam voor binnengebruik
• Buitengewone temperatuurtolerantie (hoge 

temperaturen)
• Maatvast (minimale krimp en uitzetting)
• Perfect voor product labeling



Speciale materialen 
Te gebruiken met duurzaam harslint 

(Breedte 106mm – Vanaf 01/01/2015 is de  
Lengte 15m ipv 10m)
Fraude bestendig : bij verwijdering van het label wordt 
een patroon zichtbaar, zowel op het label, als op het 
oppervlak, waarop het was bevestigd. Dit patroon 
kan de tekst “VOID” zijn, als garantie label of een 
“kettingschakel”, die voor alle andere toepassingen kan 
gebruikt worden.

Witte verbrokkelbare Vinyl : Dit is een 
veiligheidsproduct, waarbij het verwijderen van 
het label extreem moeilijk is. Het label heeft een 
“eierschaal structuur”, waarbij het label verbrokkelt in 
kleine deeltjes bij ongewenst verwijderen. Ideaal voor 
eigendoms- en veiligheidstoepassingen.

Geborsteld Goud en Zilver : Vooral bedoeld als 
decoratief label, als naam- en deur label, trofee, 
onderscheiding, etc… Niet geschikt voor buitengebruik, 
aangezien de kleur na 1 tot 2 jaar kan vervagen, bij 
gebruik in direct zonlicht.

Zandstraal Effect : Dit materiaal wordt niet bedrukt, 
maar dient enkel om uitgesneden te worden, om logo’s, 
vormen of tekeningen op glazen deuren en panelen  
te kleven.

Schilder Sjabloon : Dit materiaal is enkel geschikt 
om uit te snijden. Het wordt gebruikt als sjabloon 
om teksten en logo’s te schilderen op verschillende 
ondergronden. Het materiaal kleeft hard genoeg 
om te hechten tijdens het schilderen, maar kan ook 
gemakkelijk terug verwijderd worden nadien zonder 
lijmresten na te laten.

Polycarbonaat Overlaminaat : Dit materiaal dient 
enkel om uitgesneden te worden. Excellent voor binnen 
gebruik, ontwikkeld om als bescherming over labels 
gelamineerd te worden, bv op controlepanelen.

PVF Overlaminaat :  Dit materiaal dient enkel om 
uitgesneden te worden. Duurzaam materiaal, geschikt 
voor buitengebruik, weersbestendig en bestand 
tegen allerlei chemicaliën. Speciaal ontwikkeld tegen 
verkleuring of vervagen door UV licht. Wordt gebruikt 
voor lamineren van permanente buitensignalisatie, 
zoals veiligheids labels, operationele stickers, 
voertuigbelettering, etc…

Reflecterend Zilver en Geel : Geschikt voor binnen- 
en buitengebruik, uiterst zichtbaar en reflecterend. 
Gebruikt bij  waarschuwings- en verkeerssignalisatie, 
vooral op industriële sites, maar ook als nummerplaat.

Fotoluminescerend : Licht-absorberend materiaal, dat 
gedurende vele uren in het donker oplicht, indien de 
verlichting zou uitvallen. Geschikt voor binnen gebruik 
van noodsignalisatie, vluchtwegen en trappenhuizen, 
maar ook in kantoorruimtes, openbare gebouwen en 
off-shore industrie.

Wit blinkend Polymide : Speciaal ontwikkeld voor 
de PCB ( Print Circuit Boards) en electronica markt. 
Ideaal om kleine identificatielabels te printen met tekst 
en barcode. Het is resistent aan de meest gebruikte 
reinigingsmiddelen en kan ingezet worden bij een 
temperatuur tussen -40°C en +537°C. Dit materiaal  
kan enkel beprint worden met Mat Zwart Universeel 
Inktlint CPMSR60.

Lage Halogeniden Polyester : is een hoog kwalitatief 
UL goedgekeurd polyester dat niet-corrosief is en 
gebruikt wordt op roestvrij stalen leiding in de proces 
industrie zoals voeding, chemie en kernenergie.

Omschrijving Artikelnr Prijs (€)

Fraude Bestendig (VOID) CPMS49 € 186,96
Fraude Bestendig (Ketting) CPMS50 € 186,96
Wite Verbrokkelbare Vinyl CPM26 € 228,50
Geborsteld Goud CPMS47 € 129,43
Geborsteld Zilver CPMS48 € 129,43
Zandstraal Effect CPMS94 € 129,43
Schilder Sjabloon CPM34 € 55,85

Omschrijving Artikelnr Prijs (€)

Polycarbonaat Overlaminaat CPMS95 € 153,40
Wit blinkend Polymide CPMS96 € 287,63
PVF Overlaminaat CPMS97 € 153,40
Reflecterend Zilver CPMS13 € 198,14
Reflecterend Geel CPMS14 € 198,14
Fotoluminescerend CPMS15 € 298,65
Lage Halogeniden 3M CPMSP13 € 71,11

CPM-100



Duurzaam harslint
Te gebruiken met Speciale en Polyester materialen 
(Breedte 119 mm, lengte 50 m) De zwarte harsinkt is UL Approved.

Lint (zonder cassette) Lint en cassette
Omschrijving Artikelnr Prijs (€) Artikelnr Prijs (€)

Zwart CPMSR40 € 64,00 CPMSR40-RC € 94,00
Wit CPMSR41 € 64,00 CPMSR41-RC € 94,00
Rood CPMSR42 € 64,00 CPMSR42-RC € 94,00
Blauw CPMSR43 € 64,00 CPMSR43-RC € 94,00
Groen CPMSR44 € 64,00 CPMSR44-RC € 94,00
Donker Groen CPMSR45 € 64,00 CPMSR45-RC € 94,00
Mat Zwart Universeel Inktlint CPMSR60 € 71,82 CPMSR60-RC € 127,75

Voorgesneden Foamex Bord
Kunststofplaat voor de productie van signalisatieborden (Wit 3mm dikte)

Omschrijving Artikelnr Prijs (€)

210mm x 297mm (A4 10 Pack) CMWF210 € 18,50
297mm x 420mm (A3 10 Pack) CMWF297 € 45,00
420mm x 594mm (A2 10 Pack) CMWF420 € 105,00

Omschrijving Artikelnr Prijs (€)

300mm x 115mm (20 Pack) CMWF300 € 25,00
250mm x 1m (4 Pack) CMWF250 € 37,00
500mm x 1m (4 Pack) CMWF500 € 65,00

Accessoires

Omschrijving Artikelnr Prijs (€)

Vervang snijmesje voor printer IL99900 € 34,50
Applicatie tape (127mm x 100m) CPM903 € 72,50
Ontvetter/Lijmverwijderaar (500ml) CJ723 € 25,35
Reinigingspen voor printkop CJ724 € 5,00
Spuitbus (600ml Applicatievloeistof) CJ725 € 15,20
Navulling Applicatievloeistof (3,9L) CJ726 € 64,20
Spatel CJ727 € 3,50
Pincet CJ728 € 14,85
Vinyl afkortmesje CJ729 € 5,65
Dubbelzijdige tape (19mm x 50m rol) CJ730 € 42,50
Draagtas voor printer en access. CPMCC € 182,35
Magnetic Strip (6-pack) (100mm x 1m) MS6X1 € 33,88

Safety Science bvba
Oversneslaan 5
2610 Wilrijk
België

+32.3.501.95.72
+32.3.290.82.20
hello@safetyscience.be
www.safetyscience.be

Al onze prijzen zijn exclusief BTW en zonder transportkosten en kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging aangepast 
worden. De prijzen zijn geldig vanaf 2 Februari 2015. De kleuren zijn louter illustratief en kunnen afwijken van de realiteit.


