Tattle-Tape -sikkerhetsbånd og -påførere
™

a

b

f

g

a

c

d

Tattle-Tape™ -sikkerhet
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3M™s Tattle-Tape™-sikkerhetsbånd brukes av flere biblioteker enn alle andre bånd
til sammen, og gir diskret beskyttelse for hele samlingen din, inkludert
magnetiske medier. Bånd kan raskt avsensibiliseres ved utlån og resensibiliseres
til sin opprinnelige styrke ved innlevering. Og de er garantert for levetiden til
artiklene de beskytter, hvis de påføres innen to år etter produksjonsdato.

Tattle-Tape™-sikkerhetsbånd DCD-2 Disse presisjonsbalanserte båndene er utformet

Garantert ytelse

for enkeltsidige CD-er og DVD-er. Den enkle ett-trinnspåføringen integrerer to bånd i et klart
filmdekke som forhindrer fjerning og beskytter overflaten til disken.

3M støtter sporingssystemene og
Tattle-Tape™-båndene med en
ytelsesgaranti på 100 %, og en
tapsreduksjonsgaranti på 80 %.
Snakk med din 3M-salgskonsulent
for informasjon eller se innsiden av
omslaget bak i denne katalogen.

b T
 attle-Tape™-sikkerhetsbånd B2 Svært tynne, dobbeltsidige bånd som er utformet

for påføring mellom sider i bøker og tidsskrifter. Det ekstra lange innlegget gjør det lett å føre
båndet dypt inn mellom sidene, noe som gjør det så godt som usynlig.
c T
 attle-Tape™-sikkerhetsbånd B1 Enkeltsidige bånd som er utformet for innbundne

bøker. Bånd kan enkelt føres inn i en bokrygg med en bajonett, enten på en disk eller i selve
hyllen. Båndene blir helt usynlige.
d T
 attle-Tape™-sikkerhetsbånd R2 Disse båndene påføres med Tattle-Tape™-

påføringssystem, og kommer i rullformat uten underlag som skal fjernes. De skrives ut
automatisk og kan påføres på trykte materialer fem ganger raskere enn tradisjonelle bånd.
™
e Tattle-Tape

-påføringssystem Med denne enheten kan du påføre Tattle-Tape™-

sikkerhetsbånd på trykte materialer tre til fem ganger raskere enn ved å gjøre det for hånd.
Bruk den i hyllene eller i et eget rom. UL-sertifisert
f Tattle-Tape™-sikkerhetsbånd DVM-1 Disse båndene er utformet for videokassetter

uten deksel. Båndene skjules av en dekketikett som kan skrives ut med tittel eller annen
informasjon.
g T
 attle-Tape™-sikkerhetsbånd DAC-1 Disse båndene er utformet for lydkassetter

uten deksel. Båndene skjules av en dekketikett som kan skrives ut med tittel eller annen
informasjon.
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Fullstendig
3M-systemkompabilitet
3M™s Tattle-Tape™-bånd og
3M™s sporingssystemer har
blitt nøyaktig utformet for å
arbeide effektivt som et integrert
system. 3M bruker råmaterialer
av høyeste kvalitet, kombinert
med statistisk prosesskontroll,
kontrollmetoder for å kontrollere
og forbedre produksjonsmetoder.
Som et resultat av den
merkebeskyttede testmetoden,
kan 3M garantere at hvert bånd
som blir produsert vil yte ifølge
nødvendige nivå, fastsatt av 3M™s
sporingssystem. 3M kan ikke
garantere at produksjonsprosesser
eller -formuleringer av andre
produsenter vil gi samme
ytelseskarakteristika som 3Ms
bånd, og disse kan føre til
ytelsesproblemer og/eller uønskede
alarmer.

