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Security features and indicators
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A EFEKTY

Security
micro perforation
Bezpečnostní mikroperforace

Thermal tampering
indicator
Detekce tepelného narušení

Security micro perforation
increases the material
sensitivity to mechanical
tampering of the
Security
applied seal.
numbering
Bezpečnostní číslování
Security
numbering
is engraved by laser
and cannot be deleted.
Thermal tampering
indication
is provided by a color
change of the security
stripe when exposed
to high temperatures
(hot air, flame).

High
security OVD
Vysoce bezpečnostní OVD

Bezpečnostní mikroperforace
zvyšuje citlivost materiálu
na mechanickou manipulaci
s nalepenou plombou.

CHEMICAL INTRUSION
DETECTION
Detekce chemického narušení

Bezpečnostní číslování
je na povrch plomby
realizováno laserem
a je nesmazatelné.
Detekce tepelného
narušení
je zabezpečena
změnou barvy
detekčního proužku
působením
zvýšené teploty
(horký vzduch, plamen).

Chemical intrusion detection
is provided by a color change
of the security stripe when exposed to chemicals.

Detekce chemického narušení
je zabezpečena změnou barvy detekčního proužku
při použití chemických látek.

High security OVD
provides protection of the seal by means of hologram
with security inscriptions in the visible and inspection
regime.

Vysoce bezpečnostní OVD
zajišťuje ochranu plomby formou aplikace
holografického proužku s bezpečnostními motivy
ve viditelném i inspekčním režimu.

LAYERS
VRSTVY
High security OVD
Vysoce bezpečnostní OVD

Tampering indicators

Detekce narušení

Destructive pet medium

Destruktivní PET materiál

Very strong Adhesive

Silné lepidlo

LINER (silicon paper)

Nosič (silikonový papír)

DAMAGE BEHAVIOUR
CHOVÁNÍ PŘI POŠKOZENÍ

Peel off
damage
Poškození stržením

Thermal
damage
Poškození teplem

chemical
Damage
Poškození chemikálií

EUROSEAL a.s., established in 1994,
is a manufacturer and distributor of plastic, metal
and highly resistant, security, self-adhesive seals.
The company implemented and operates quality
management system certified
to comply with ISO 9001:2008
EUROSEAL® can offer a sealing solution precisely
matching the customers‘ needs. Individualization
of security seals is available to all our customers
without minimum order limits.
When you choose EUROSEAL®, you can be sure
to receive top quality product, individual approach
and fast service.

Euroseal a.s.
Majakovského 651/13
460 06 Liberec 6
Czech Republic

EUROSEAL a.s. je výrobce a distributor plastových,
kovových a vysoce odolných, bezpečnostních,
samolepících plomb.
Společnost má zavedený systém řízení kvality
certifikovaný dle ČSN ISO 9001:2009.
EUROSEAL® dodává plomby přesně dle potřeb
zákazníka. Individuální značení plomb
je k dispozici již od minimálních množství.
Výběrem společnosti EUROSEAL® jako Vašeho
dodavatele bezpečnostních plomb získáte vysoce
kvalitní produkt, zákaznický servis a rychlé dodací
lhůty.

Phone / telefon:

E-mail:

Fax:

Web:

(+420) 486 142 036-8
(+420) 486 142 060

euroseal@euroseal.cz
www.eurosealgroup.com
www.euroseal.cz

