
Etiquetas Adesivas
Lacre de Segurança

As Etiquetas com corte de segurança da EMPLACA, são usadas em 

diversas situações com o intuito de indicar a violação de produtos. 

São uma excelente opção para selar equipamentos, dispositivos, 

produtos, caixas ou aplicações onde o quesito segurança e/ou 

inviolabilidade é fundamental, pois, ao tentar violar o substrato a 

etiqueta se destruirá.

Podem ser confeccionadas em Couchê, BOPP, ou Poliéster, com ou 

sem logotipo, impressão em escala pantone, CMYK ou até mesmo 

código de barras.

Aplicações

Benefícios
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Vantagens

• É considerada uma excelente opção para selagem de equipamentos, dispositivos, produtos, caixas ou aplicações 

onde o quesito segurança e/ou inviolabilidade é fundamental

• Acusam de forma irreversível a violação da embalagem

• As etiquetas lacre de segurança  tem uma ótima adesão em superfícies lisas e regulares

i• São uma excelente opção para evidenciar violação

  

• Tamanho e impressão personalizada

• Conferem segurança contra a inviolabilidade de uma forma definitiva, podem ser confeccionadas em Couchê, 

BOPP, ou Poliéster, com ou sem logotipo, impressão em escala pantone, CMYK ou até mesmo código de barras

• Indústria Alimentícia 

• Indústria Farmacêutica 

• Indústria Automotiva 

• Indústria de Tecnologia 

• Indústria Têxtil 

• Indústria de Embalagens

• Hipermercados 

 • Identificação de Produtos

• Identificações Técnicas

• Identificação de caixas de embarque

• Centros Logístico

• Indústria de transportes



• Filme Poliéster, Papel Couché ou BOPP (Biorientado de Prolipopileno)  

• Sistema de Evidência de Violabilidade  

• Tratamento Superficial Top Coating  

• Impressão flexográfica  

• Letterpress U.V  

• Termo - transferência

• Altura mínima: 7,00mm - máxima: 310,00mm  

• Largura mínima: 7,00mm - máxima: 160,00/250,00mm  

• Diâmetro mínimo: 7,00mm - máxima: 160,00/250,00mm  

Observação: O material deverá ser consultado para ajustes de medidas.

Especificações
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Dimensões

Etiquetas Adesivas
Lacre de Segurança
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