
Etiquetas Metálicas
 identificação e piso

As etiquetas de identificação de piso (Holder) Emplaca são utilizadas na 

identificação de áreas blocadas do armazém. Com a utilização das etiquetas 

Emplaca, a localização dos operadores em um CD, depósito ou armazém é 

facilitada, aumentado a produtividade, pois elas são instaladas em posições 

estratégicas, ficando visíveis a vários metros de distância, orientando a operação.

A Emplaca oferece ao mercado suportes de várias cores, permitindo separar os 

diversos setores por cor. As etiquetas de identificação de piso Emplaca possuem o 

endereço impresso sobre um fundo cinza com código de barras e caracteres 

humano legíveis em preto, permitindo localização do endereço, bem como a 

leitura do código de barras, dispensando a utilização de leitores de código de 

barras especiais.

Aplicações

• Identificação de docas de carga e descarga

  

• Áreas blocadas  

• Centros de Distribuição  

• Operadores Logísticos 

Benefícios

• As etiquetas de identificação de piso Emplaca facilitam a localização dos operadores em um depósito, aumentado 

a produtividade, pois as etiquetas que identificam o piso do blocado são instaladas em posições estratégicas e ficam 

visíveis a vários metros de distância, fazendo com que o operador não tenha dúvida de onde ir para fazer a 

operação.

• A vantagem em utilizar as etiquetas de identificação de piso da Emplaca esta na instalação, pois as etiquetas são 

fixadas diretamente no piso, utilizando-se para isso um suporte, chamado Holder ou Frame . O Holder é 

confeccionado em plástico resistente e o Frame em aço carbono. Nossa equipe de instalação embute o Holder ou 

fixa o Frame diretamente no piso do CD. Por sua vez o Holder ou o Frame recebem uma placa a alumínio anodizado 

de 0,3 mm com a identificação do endereço, correspondente a posição onde está instalado. Com isso, através da 

solução para identificação de piso através das etiquetas Emplaca, fica possível transitar com empilhadeiras e 

paleteiras sobre os endereços, garantindo uma vida útil maior aos endereços aplicados.
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Vantagens



Características

Especificações
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Dimensões

• 115x50 mm - Holder Redondo

• 100x40 mm - Holder Slim Pequeno

• 150x40 mm - Holder Slim Grande

Etiquetas Metálicas
 identificação e piso

RESISTÊNCIA FÍSICA
• Temperatura de -54 à 180º C

• Radiação U.V 

• Umidade 

• Névoas Salinas

• Abrasão 

RESISTÊNCIA QUÍMICA
 

• Alvejante (Veja)

• Lustra Móveis

• Detergentes

• Thinner

• Querosene

• Ácido Nítrico (3%)

• Ácido Sulfurico (10%)

• Hidróxido de Amônio (10%)

• Soda Caústica

• Alumínio anodizado 0,30mm 

• Proteção de poliéster 1/60mm 

• Personalizadas de acordo com a necessidade do cliente 

•Rígida 

• Impressão Fotográfica 

• Cor frontal cinza claro brilhante  

• Impressão Preta ou colorida 

• Fixação: Fixada no piso diretamente ou em conjunto com Holder .
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