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 مشخصات لیبل

تَان اطالعاتی را در رابطٌ با  باشد کٌ نی در ٍاقع یک تکٌ کاغذ، پلیهر، پارچٌ یا فلز نی لیبل
نحصَل، آدرس، اسو ٍ نشخصات فنی بر رٍی آن چاپ کرد. لیبل يا نَارد نصرفی نتنَعی دارند 

 باشد. ، يشدار ٍ... نیتبلیغات اند از شناسایی نحصَل، کٌ عبارت

 تعریفی از ریبَن

کنیو باید از ریبَن  کیفیت چاپ برای اینکٌ بتَانیو بر رٍی انَاع لیبل ازنظر ناندگاری، قیهت ٍ
 .نخصَص لیبل استفادى کنیو

 

  

 :يا انَاع ریبَن ٍ نَارد استفادى آن

 (Resin) رزین

سی ٍ  ٍی باالیی دارند ٍ بیشتر برای چاپ بر رٍی لیبل يای نتال، پی فیت چاپاین نَع ریبَنًا کی
 .رٍی این لیبل يا خیلی نًو بَدى ٍ سالًای سال باید بهانند چاپ شَد چَن تایَک استفادى نی

 .تَان استفادى کرد يا در چاپ بر رٍی لیبل يای دیگر يو نی البتٌ این نَع ریبَن

 (Wax) ٍکس
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را  یبل های کاغذیباشد ٍ بیشترین استفادى را رٍی ل ریبَنًا نی ترین ارزان این نَع ریبَن یکی از
دارد ٍ نقاٍنت چندانی از نظر پاک شَندگی ندارد ٍ در نقابل سایش ٍ شستشَ ٍ شرایط نحیطی 

 .نقاٍنت چندانی ندارد

 (Wax & Resin) ٍکس ٍ رزین

ٍکس ٍ رزین نی کیفیت  باشند ٍ این نَع ریبَنًا ازلحاظ نقاٍنت ٍ کیفیت چیزی نابین ریبَنًای 
 .باشد یرا دارا ن انىاع لیبل ها بر رٍی يهٌ چاپ

 ((Super Resin سَپر رزین

سی بٌ کار  ٍی رٍی انَال ٍ پی چاپ رٍد، بیشتر برای این نَع ریبَن برای نصارف خاص بکار نی
 .يای قَی نقاٍنت بیشتری دارند شَد ٍ در نقابل شَیندى گرفتٌ نی

 يا انَاع لیبل يا ٍ نَارد نصرفی آن

 ((paper برچسب کاغذی -1

تَان بٌ ير رنگی  ختلفی دارند ازنظر تنَع رنگی يو بسیار زیاد است ٍ نیانَاع ن بل های کاغذیلی
صَرت نعهَلی  يا ازنظر نارک يو نتنَع يستند ٍ از نظر چسبندگی بٌ درآٍرد. این برچسب

 .باشد نی

باشد کٌ بر رٍی نحصَالت خَد جًت  استفادى بیشتر این نَع لیبل يا در صنعت نساجی نی
خصَص بر  کنند. البتٌ لیبل يای کاغذی در صنایع دیگری بٌ ى نیردیابی نحصَل خَد استفاد

 .کاربرد زیادی دارندبندی کاال بسته رٍی

  

 ((Met برچسب نتال -2

کشیدگی دارند ٍ در شدى است ٍ نقاٍنت زیادی ازنظر  يا از نَعی آلیاژ فلز ساختٌ گَنٌ برچسب این
گراد تهام خَاص خَد را ازجهلٌ  درجٌ سانتی 224گراد ٍ نثبت  درجٌ سانتی 44دنای ننًای 

کٌ برای چاپ از ریبَن خاص خَد  کند. يهچنین ضد خش بَدى ٍ درصَرتی چسبندگی را حفظ نی

http://toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=163


 
 

 

 تىرنگ چاپ، ارائه دهنده مناسب ترین خدمات طراحی و چاپ
www.ToorangPrint.com 

 

 

نقاٍم يای قَی  استفادى شَد کیفیت چاپ رٍی آن عالی خَايد شد ٍ در نقابل حرارت ٍ شَیندى
 .باشد نی

باشد کٌ در  خانگی ٍ تَلید لَازم خَدرٍ ٍ الکترٍنَتَريا نی بیشترین نصرف این نَع لیبلًا در لَازم
باشد ٍ  ای نی يای نتال دارای رنگ نقرى باشد. برچسب حقیقت يها شناسٌ نحصَالت نی

 .بر رٍی آن باید از ریبَن رزین استفادى کرد چاپ برای

  

 

  

 (PVCبرچسب ) -3

کنند ٍ  گراد حرارت را تحهل نی درجٌ سانتی 84حالت پالستیکی داشتٌ ٍ تا  سی وی های پی برچسب
گَنٌ لیبل يا در نقابل عَانل نحیطی از قبیل باد ٍ  باشند. این دارای نقاٍنت ازنظر کشیدگی نی

خانگی ٍ دارٍسازی استفادى زیادی دارند  يای لَازم باران ٍ گرنای آفتاب نقاٍم يستند کٌ در بخش
 .باشد نات ٍ براق نی دارای انَاع

 (Trans parentشفاف ) -4
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يا بیشترین نصرف را در بخش خَدرٍ دارند ٍ اصَالً رٍی شیشٌ خَدرٍ استفادى  گَنٌ برچسب این
يای ساخت شیشٌ ٍ یا رٍی کارت ضهانت نحصَالت الکترٍنیکی يو  شَند. البتٌ در شرکت نی

 .باشد يای رٍی آن نشخص نی ٍ طرف، نَشتٌرنگ بَدى ٍ از ير د يا بی استفادى دارد. این برچسب

 (Security) برچسب سکىریتی -5

شَند ٍ نعرٍف بٌ  يای اننیتی ٍ گارانتی نحصَالت استفادى نی يا در بحث گَنٌ برچسب این
برچسب گچی بَدى ٍ بعد از چسباندن بٌ نحصَل بٌ يیچ طریقی قابل کندن نیستند ٍ در صَرت 

شَند،  شَد کٌ برای گارانتی نحصَالت الکترٍنیکی استفادى نی نی سعی بٌ کندن این نَع لیبل خرد
 .جای برچسب انَال يو استفادى کرد تَان بٌ يهچنین نی

 (Assetبرچسب انَال ) -6

يای بزرگ  طَر کٌ از اسهش پیداست برای انَال سازنان ٍ شرکت يا يهان گَنٌ برچسب این 
باشد ٍلی ازنظر  يای سکَریتی را دارا نی سبشَد ٍ يهچنین يهان بحث اننیتی برچ استفادى نی

 .باشد تر از دیگر لیبلًا نی نَع جنس بسیار ضخیو

 (Back Metalبرچسب پشت نتال ) -7

يا را  گیرند ٍ آن يا بسیار پر چسب بَدى ٍ برای نَارد خاصی، نَرداستفادى قرار نی گَنٌ برچسب این
 .گیرند برای چسباندن در سطَح رٍغنی بٌ کار نی

 (Voidبرچسب ) -8

يا نیز در بحث گارانتی استفادى دارند ازنظر کشیدگی نقاٍنت باالی ٍ حرارتی تا  گَنٌ برچسب این
 باشد. ای نی کنند ٍ در دٍ نَع شطرنجی ٍ نقرى گراد را تحهل نی درجٌ سانتی 84

صَرت  شَد، زنان جدا شدن، لیبل بٌ کٌ بٌ نحصَل چسباندى نی ينگانی Void شطرنجی: این نَع
استفادى نجدد  ناند ٍ برچسب قابل شطرنجی جداشدى ٍ قسهتی از لیبل رٍی نحصَل باقی نی

 گردد. نی

شَند، زنان جدا شدن،  يا ٍقتی بٌ نحصَل چسباندى نی ای: این نَع برچسب نقرى
 گردد. ناند ٍ لیبل غیرقابل استفادى نجدد نی صَرت انگلیسی رٍی نحصَل باقی نی بٌ void کلهٌ
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 Thermal)سب حرارتی )برچ -9

ندارند ٍ بیشتر در بخش  چاپ صَرت حرارتی بَدى ٍ نیازی بٌ ریبَن برای يا بٌ گَنٌ برچسب این
 گیرد. يای فرٍشگايی نَرداستفادى قرار نی رٍند کٌ در نکانیزى کردن سیستو پَشاک بکار نی

 Tag تگ لیبل )اننیتی( -14

َگیری از سرقت ٍ  يا دارای ندار نغناطیسی بَدى گَنٌ برچسب این ٍ در فرٍشگاى ٍ انباريا برای جل
يای دزدگیر جلَی  کنند، البتٌ این انر ننَط بٌ نصب سیستو بیرٍن بردن غیرنجاز کاال استفادى نی

 باشد. درب خرٍجی انبار یا فرٍشگاى نی

 (Tywac) برچسب تایَک -11

صَرت فشردى  لیاف پارچٌ بٌشَد؛ ٍ از ا يا بیشتر در صنایع خَدرٍسازی استفادى نی این برچسب
يای نًو آن بر رٍی درخت سیو بَدى کٌ دٍسر آن را بٌ يو  شدى است. یکی از استفادى ساختٌ

ٌ از يو جدا نهی يیچ چسباندى ٍ بٌ  شَد. ٍج

 Fabric roll)) ای  رٍل پارچٌ-12

 باشند. شَند ٍ بدٍن چسب نی يا فقط در بخش پَشاک نصرف نی این رٍل
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