
FitLock
LINHA

FICHA TÉCNICA

?

Lacre em tamanho real

Descrição:
O Fitlock é o resultado de um estudo apurado e representa o que há de mais moderno 
dentro da linha de utilidades a que se destina. É um produto de alta tecnologia e 
versatilidade.

tentativas   de violação.

Extremamente fácil de ser aplicado e de manuseio suave, possibilita que se lacre 
rapidamente e com segurança grandes quantidades em curto espaço e tempo.

Não há formas de se fraudar este lacre sem que  fiquem  evidentes  quaisquer  
.

Principais usos:

Propriedades / características:

> Não permite lacração falsa, fato muito comum. É impossível passar o rabicho pelo 
lado oposto ao da seta que indica o lado correto onde se deve iniciar o fechamento.

> Já vem com um pré-corte, ao lado da cápsula. Significa que (no destino) o mesmo 
pode ser aberto com as mãos, não sendo necessário o uso de ferramentas cortantes 
como alicate, tesoura e outros.

> Escada de travamento destacada do corpo do rabicho. Qualquer tentativa de fraude 
fará com que ocorra a quebra do rabicho, sendo que a trava interna (dentro da cápsula) 
ficará intacta.

> Os pinos para trava propiciam firmeza quando o lacre é utilizado em sacos de 
enforcar e foram projetados pra causar o mínimo de atrito ou perfuração .

Gravação:

Apresentação / embalagem:
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MODELO A B C D E F G

FITLOCK         

C/ 25CM
252,0 30,0 20,0 38,5 142,0 28,0 4,0

FITLOCK         

C/ 30CM
300,0 30,0 20,0 38,5 190,0 28,0 4,0

Materia Prima:
O material utilizado na confecção do Fitlock é um polipropileno copolímero
heterofásico de média fluidez e excelente resistencia ao impacto.

     Feita em baixo relevo, pelo processo “hot-stamping” que faz 
penetrar (a tinta) no material plástico, formando um “baixo relevo”
indelével. O cronológico numérico é formado por sete dígitos 
com 2,5mm X 4,00mm (largura X altura). A logomarca ou Logotipo
do cliente fica ao lado da numeração, na  alheta de gravação, é 
gravada também em “hot-stamping”, sempre em cor contrastante
com a do lacre.

Malotes, caminhões (baú, lonado e outros), caminhões-tanque (para combustíveis,
água e produtos químicos), tambores, bombonas, balanças, produtos químicos,
almoxarifados, armários, computadores (CPU), registros, válvulas, contentores,
containers, big bags, malas de viagem, instrumentos em geral, etc.

Os lacres são fornecidos em sacos de 100 ou 500 unidades,
acondicionados em caixas que podem variar de 1000 a 5.000
lacres, dependendo da necessidade de cada cliente.
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Cores:
     As cores padrão são branco, amarelo, laranja, 
vermelho, azul e verde, existindo possibilidade de 
solicitar outras cores não padronizadas, sob consulta. 
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