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Premium Vinyl
Te gebruiken met Standaard Harslint. Lengte: 15 meter.

This is our most popular material, as it covers the majority of day-to-day requirements for signs and labels.

where it is exposed to direct sunlight, after a period of 4-5 years, there may be a level of  ‘fading’.  By this, we do not 
mean that the colour in the vinyl will have disappeared, but it will not be exactly the same shade as it was originally.

Once applied, our vinyl can operate in temperatures between -40°C to +70°C.

It is available in a vast array of vibrant colours, hence we are able to produce a comprehensive range of options to cover 
legislative requirements for Health and Safety, Pipe Marking, COSHH, WRAP etc, for any market in the world. It is also 
usually possible for us to match corporate colours without the expense of large minimum order quantities.

€105.00CPM205
Blauw

CPM206
Oranje

CPM208
Zilvergrijs

CPM201
Wit

CPM202
Geel

CPM212
Transparant

CPM203
Groen

CPM204
Rood

CPM207
Zwart

Ultrabond
Te gebruiken met Standaard Harslint. Lengte: 15 meter.

If you need the ultimate combination of adhesive strength and longevity, Lighthouse Ultrabond© is the material 
for you.

This material has a 7 year minimum outdoor durability, coupled with a great temperature tolerance range of 

initial tack and a strong ultimate bond; all in all making it perfect for product marking and industrial applications.

CPMUB201
Wit Ultrabond

CPMUB202
Geel Ultrabond

CPMUB208
Zilvergrijs Ultrabond €147.00

Voorgesneden Foamex Borden
Witte Foamex borden van 3 mm dikte om uw stickers op te kleven. 

CMWF210
210mm x 297mm (A4) (10/Pak) €19.00

CMWF297
297mm x 420mm (A3) (10/Pak) €38.00

CMWF420
420mm x 594mm (A2) (10/Pak) €66.00

CMWF300
300mm x 115mm (20/Pak) €23.00

CMWF250
250mm x 1000mm (4/Pak) €44.00

CMWF500
500mm x 1000mm (4/Pak) €74.00

€147.00
CPM219
Oker

CPM209
Bruin

CPM211
Paars

CPM217
Violet

CPM218
Lichtblauw

Ook verkrijgbaar in andere afmetingen.Ook verkrijgbaar in andere afmetingen.

Dit populaire materiaal is geschikt voor dagdagelijks gebruik van labels.

Lighthouse vinyl is zowel voor binnen- als voor buitengebruik geschikt. Het is niet onderhevig aan wind, regen,
sneeuw enz. Na verloop van tijd kan de blootstelling aan de zon en UV licht het pigment van het materiaal
aantasten. Als de sticker in direct zonlicht geplaatst wordt, kan de intensiteit van de kleur na een periode van 4 tot
5 jaar verminderen. Hierbij bedoelen we niet dat de kleur verdwenen zal zijn, maar deze zal niet meer even
intensief zijn.

Eens aangebracht, kan de vinyl aan temperaturen weerstaan tussen -40°C en +70°C

Beschikbaar in een gamma levendige kleuren. Daarnaast kan een uitgebreid gamma optionele kleuren
geproduceerd worden om aan de wettelijke vereisten te voldoen voor veiligheid en gezondheid, leidingmarkering, enz.

Als u de ultieme combinatie van kleefkracht en levensduur nodig hebt, dan is Ultrabond© het meest geschikte
materiaal voor u.

Dit materiaal heeft een houdbaarheid van 7 jaar in buitengebruik en een temperatuurstolerantie van -30°C tot
+80°C. De extra sterke lijmlaag geeft een goede initiële kleefkracht en een zeer sterke uiteindelijke binding,
waardoor het geschikt is om te hechten aan de moeilijkste ondergronden, en ideaal voor product markeringen
en industriële toepassingen.



Standard Harslint
Te gebruiken met Premium Vinyl en Ultrabond© . Lengte 50 meter. 

CPMR240
Zwart

CPMR241
Wit

CPMR242
Rood

CPMR243
Blauw

CPMR244
Groen

CPMR245
Geel

CPMR246
Oranje

CPMR240-RC
Zwart

CPMR241-RC
Wit

CPMR242-RC
Rood

CPMR243-RC
Blauw

CPMR244-RC
Groen

CPMR245-RC
Geel

CPMR246-RC
Oranje

€137.00

€79.00

+ =

50 meter Standaard Harslint
(zonder cassette)

Icon Key:     3M Merk Product    Enkel geschikt om te snijden (niet geschikt om te printen)

Accessories

IL99900
Vervang snijmesje voor printer €34.10

CM24100
Applicatie Tape (225mm x 91 meter) €6700

CJ723
Ontvetter / Lijm verwijderaar (500ml) €25.00

CJ728
Pincet €12.00

CJ729
Vinyl afkortmesje €5.00

CJ730
Dubbelzijdige tape (19mm x 50m Rol) €42.00

CJ724
Reinigingspen voor printkop €5.00

CJ725
Applicatie vloeistof (500ml) €35.00

CJ726
(3900ml) €80.00

CJ727
Spatel €3.00

VT38X80
Witte Plastic Ventielplaatjes (100/Pak) (38mm x 80mm) €70.00

VT37X115
€83.00

MS6X1
Witte Magneet Strips (6/Pak) (1000mm x 100mm) €35.00

Standaard Harslint Navullingen

Hervulbare Standaard Harslint Cassette
Inclusief een 50 meter Standaard Harslint
Navulling

Applicatie vloeistof navulling 

Witte Plastic Ventielplaatjes (100/Pak) (37mm x 115mm)

Dit uitgebreid gamma aan Standaard harslinten stelt u in staat om kleurrijke prints te maken op onze Premium Vinyl en Utrabond
materialen. Net zoals de Vinyl zijn ze geschikt voor buitengebruik en zeer sterk kras- en olie resistent.



CPMR253
Process Cyan

CPMR254
Process Magenta

CPMR255
Process Yellow

CPMR256
Process Black

+ =

€159.00

CPMR253-RC
Process Cyan

CPMR254-RC
Process Magenta

CPMR255-RC
Process Yellow

CPMR256-RC
Process Black

€105.00

=+++

Yellow Magenta Cyan Black CMYK resultaat

CPMR2PKCPMR2PK

€420.00

+ + +

CPMR2PK-RCCPMR2PK-RC

. €636.00

+ + +

Vierkleurendruk (Process CMYK) Harslinten
Te gebruiken met Premium Vinyl en Ultrabond©. Lengte: 50 meter.

Voor meer informatie, of voor 
een aankoop, contacteer ons 

nu:

0032 (0) 35 01 95 72
orders@safetyscience.be
www.safetyscience.be

 Heeft u onze website al bezocht?

 

 

Download Technische Datasheets

 

Lees interessante informatie & FAQs

 

Bekijk de ‘How-to’ videos

 

Download drivers, software en

 

bijkomende clipart

Vierkleurendruk (Process CMYK) Harslinten

Onze process kleuren kunnen honderd duizenden kleuren creëren door Cyan, Magenta, Geel(Y) en Zwart (K) te mengen in verschillende 
percentages van puntjes (gekend als halftonen). Hierdoor kunnen foto’s op een realistische manier gereproduceerd of kleuren benaderd 
worden, hetgeen niet mogelijk is met spot kleuren. Deze inktlinten zijn bedoeld om op witte vinyl te gebruiken.

Deze inktlinten kunnen apart besteld worden, maar om een vierkleuren afbeelding te printen op de CPM-200 zal u de complete set
Process Cyan, Process Magenta, Process Yellow en Process Black nodig hebben.

Deze Process Kleuren Harslint Navulling Kit bevat een
Navulling van elk van de vier Process kleuren.

Complete Process Kleuren Harslint Navulling Kit

Complete Process Kleuren Hervulbare Harslint Cassette Kit

Deze Process Kleuren Hervulbare Harslint Cassette Kit bevat vier 
cassettes en een Navulling van elk van de vier Process kleuren.

CPMR253
Process Cyan

CPMR254
Process Magenta

CPMR255
Process Yellow

CPMR256
Process Black

+ =

€159.00

CPMR253-RC
Process Cyan

CPMR254-RC
Process Magenta

CPMR255-RC
Process Yellow

CPMR256-RC
Process Black

€105.00

=+++

Yellow Magenta Cyan Black CMYK resultaat

CPMR2PKCPMR2PK

€420.00

+ + +

CPMR2PK-RCCPMR2PK-RC

. €636.00

+ + +

Vierkleurendruk (Process CMYK) Harslinten
Te gebruiken met Premium Vinyl en Ultrabond©. Lengte: 50 meter.

Voor meer informatie, of voor 
een aankoop, contacteer ons 

nu:

0032 (0) 35 01 95 72
orders@safetyscience.be
www.safetyscience.be

 Heeft u onze website al bezocht?

 

 

Download Technische Datasheets

 

Lees interessante informatie & FAQs

 

Bekijk de ‘How-to’ videos

 

Download drivers, software en

 

bijkomende clipart

Individuele Process Harslint Navullingen
50 meter harslint (zonder cassette)

Complete Process Harslint Navulling Kit
Inclusief een 50 meter harslint Navulling

Individuele Process kleur Hervulbare Harslint 
Cassette
Inclusief een 50 meter harslint Navulling

Complete Process kleuren Hervulbare Harslint 
Cassette Kit
Inclusief 50 meter Harslint Navulling



CPMSP201
Wit Polyester

CPMSP251
Zilvergrijs Polyester

Speciale Materialen
Te gebruiken met Speciaal Harslint. Lengte: 15 meter.

€239.00CPMS248
Geborsteld Zilver

€239.00CPMS295
Polycarbonaat Overlaminaat

€195.00CPMS294
Zandstraal Effect

Polyesters
Te gebruiken met Speciaal Harslint. Lengte: 15 meter.

€147.00

that it doesn’t tend to shrink or expand. Therefore it is ideal for manufacturers’ product labels, because it will 
not shrink or expose adhesive edges that can attract dust/dirt and become unsightly, or unhygienic.

These materials have a temperature resistance of between -40°C to +149°C. As a result, polyesters can be used 

valves, batteries etc.

Speciaal Harslint
Te gebruiken met Polyester en Speciale Materialen. Lengte: 50 meter.

Deze harslinten zijn samengesteld voor een optimaal printresultaat met de Polyester en Speciale Materialen.

€137.00

€79.00

€398.00CPMS215
Photoluminescerend

+ =

50 meter Speciaal Harslint (zonder
cassette)

CPMSR240
Zwart

CPMSR241
White

CPMSR242
Rood

CPMSR243
Blauw

CPMSR244
Groen

CPMSR240-RC
Zwart

CPMSR241-RC
Wit

CPMSR242-RC
Rood

CPMSR243-RC
Blauw

CPMSR244-RC
Groen

Speciaal Harslint Navulling

Inclusief een 50 meter Speciale Harslint Navulling

Hervulbare Speciale Harslint
Cassette

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.

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.

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

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.

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.

Door de hoge temperatuurresistentie tussen -40°C en +149°C zijn ze geschikt om te gebruiken op
ondergronden zoals licht armaturen, motoren, kleppen, batterijen, etc…



REACH
COMPLIANT

  Unit 23, Charnwood Business Park
  North Road
  Loughborough
  Leicestershire
  LE11 1LE
  United Kingdom

 01509 264500   01509 264480
 sales@lighthouse.uk.com   www.lighthouse.uk.com

a part of 

VAT and delivery, and are subject to change without prior 
notice.
The colours on this pricelist are for illustrative purposes only.

Here at Lighthouse (UK) Ltd, we manufacture to 
the highest quality and ethical standards. Having 
achieved and maintained both ISO 9001 & ISO 

the impact of our production processes and 
products on the environment.

All our consumable products utilise cores and 
packaging which are both recycled and recyclable. 
Uniquely in our market, our printing cartridges are 

cost.

Above is our MAX Co. Tamamura plant in Japan, 
where CPM hardware is manufactured.

Standaard Harslint
Te gebruiken met Premium Vinyl en Ultrabond©. Lengte 50 meter.

Dit uitgebreid gamma aan Standaard harslinten stelt u in staat om kleurrijke prints te maken op onze Premium Vinyl en Utrabond 
materialen. Net zoals de Vinyl zijn ze geschikt voor buitengebruik en zeer sterk kras- en olie resistent.

CPMR240
Zwart

CPMR241
Wit

CPMR242
Rood

CPMR243
Blauw

CPMR244
Groen

CPMR245
Geel

CPMR246
Oranje

CPMR240-RC
Zwart

CPMR241-RC
Wit

CPMR242-RC
Rood

CPMR243-RC
Blauw

CPMR244-RC
Groen

CPMR245-RC
Geel

CPMR246-RC
Oranje

137.00 €

79.00 €

Hervulbare Standaard Harslint Cassette 
Inclusief een 50 meter Standaard Harslint 
Navulling

+ =

Standaard Harslint Navullingen
50 meter Standaard Harslint
(zonder cassette)

REACH
COMPLIANT

Icon Key:     3M Merk Product UL Erkend Product   Enkel geschikt om te snijden (niet geschikt om te printen)

Accessoires

IL99900
Vervang snijmesje voor printer 34.50 €

CM24100
Applicatie Tape (225mm x 91 metres) 63.92 €

CJ723
Ontvetter / Lijm verwijderaar (500ml) 25.35 €

CJ728
Pincet 14.85 €

CJ729
Vinyl afkortmesje 5.65 €

CJ730
Dubbelzijdige tape (19mm x 50m Rol) 42.50 €

CJ724
Reinigingspen voor printkop 5.00 €

CJ725
Applicatie vloeistof (500ml) 15.20 €

CJ726
Applicatie vloeistof navulling (3900ml) 64.20 €

CJ727
Spatel 3.50  €

VT38X80
Witte Plastic Ventielplaatjes (100/Pak) (38mm x 80mm)  69.50 €

VT37X115
Witte Plastic Ventielplaatjes (100/Pak) (37mm x 115mm)  82.30 €

MS6X1
Witte Magneet Strips (6/Pak) (1000mm x 100mm) 33.88 €

Als erkend Premier Dealer van de Lighthouse label and 
signalisatie systemen, werden we  in de productie eenheid 
opgeleid om technische ondersteuning te bieden en 
genieten al onze systemen 2 jaar fabrieksgarantie. Onze 
uitgebreide voorraad o�ciële verbruiksartikelen 
garandeert u een snelle levering.

Alle Lighthouse verbruiksartikel-verpakkingen en 
-houders zijn gemaakt van gerecycleerde materialen en
zijn zelf ook herbruikbaar. Enig op de markt zijn tevens
onze hervulbare inktcassettes, waardoor kosten en
afvalverwerking tot een strikt minimum herleid worden.

Op bovenstaande afbeeldingen zien we de Lighthouse 
(UK) Ltd fabriek, waar de verbruiksartikelen worden 
geproduceerd en daaronder de Max Co Tamamura plant 
in Japan, waar alle CPM hardware wordt
gemaakt.

De prijzen zijn geldig vanaf 1 September 2015. Al onze 
prijzen zijn exclusief BTW en zonder transportkosten en 
kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging aangepast 
worden.
De kleuren zijn louter illustratief en kunnen afwijken van de 
realiteit. � Oversneslaan 5,

2610 Wilrijk

�  0032 (0) 35 01 95 72  �  0032 (0) 32 90 82 20
�  hello@safetyscience.be �  www.safetyscience.be

a part of 

Webshop: www.safetyscience.be/webshop

CPM-200
Verbruiksartikelen & Accessoires Prijslijst

Als erkend Premier Dealer van de Lighthouse label en
signalisatie systemen, werden we in de productie eenheid 
opgeleid om technische ondersteuning te bieden en
genieten al onze systemen 2 jaar fabrieksgarantie. Onze 
uitgebreide voorraad offi  ciële verbruiksartikelen
garandeert u een snelle levering.

Alle Lighthouse verbruiksartikel-verpakkingen en
-houders zijn gemaakt van gerecycleerde materialen en
zijn zelf ook herbruikbaar. Enig op de markt zijn tevens
onze hervulbare inktcassettes, waardoor kosten en
afvalverwerking tot een strikt minimum herleid worden.

Op bovenstaande afbeeldingen zien we de Lighthouse (UK) 
Ltd fabriek, waar de verbruiksartikelen worden
geproduceerd en daaronder de Max Co Tamamura plant
in Japan, waar alle CPM hardware wordt
gemaakt.

�   Prins Boudewijnlaan 30,
        2550 Kontich
  
�  0032 (0) 35 01 95 72  �  0032 (0) 32 90 82 20
�  hello@safetyscience.be �  www.safetyscience.be

De prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2019. Al onze
prijzen zijn exclusief BTW en zonder transportkosten en
kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging aangepast
worden.
De kleuren zijn louter illustratief en kunnen afwijken van de
realiteit.


