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*ETIQUETAS PERSONALIZADAS

*

CARACTERÍSTICAS:
Material: PVC 0,5 mm de espessura
Medidas: 7,5 x 14 cm
Pacote com 12 unidades
Furo para cadeado reforçado com ilhós
Resistente a qualquer tipo de solvente, óleo e graxa
Para evitar adulteração, utilize canetas permanentes

Seguindo as recomendações da NR10, as Etiquetas de Bloqueio
são destinadas a advertência e identificação. São ideais para a
correta sinalização do bloqueio, contendo o horário e a data do
bloqueio, o motivo da manutenção e o nome do responsável. 

As Etiquetas de Bloqueio Tagout podem ser personalizadas.
Escolha entre a foto, nome, departamento e ramal do seu
funcionário, além do logo da sua empresa e outras informações
de sua preferência. As impressões são feitas direto na peça com 
secagem ultra violeta LED, tornando a impressão resistente a 
qualquer tipo de solvente.

TAGOUT PÁG.10

ETLA01 ETLA02 ETLA03 ETLA04 ETLA05 ETLA06 ETLA07 ETLA08 ETAM01 ETAM02 ETAM03 ETAM04 ETAM05

ETBR01 ETBR02 ETBR03 ETBR04 ETBR05 ETBR06 ETBR07 ETBR08 ETBR09 ETBR10 ETBR11 ETBR12

ET1SF ET2CF ET2SFP ET3SF ET4SF ET5SF ET6SF ET7SF

Acesse
o vídeo

ET8SF

TAGOUT PÁG.11



ETFLA01 ETFLA02 ETFLA03 ETFLA04 ETFLA05 ETFLA06 ETFLA07 ETFLA08 ETFAM01 ETFAM02 ETFAM03 ETFAM04 ETFAM05

ETFBR01 ETFBR02 ETFBR03 ETFBR04 ETFBR05 ETFBR06 ETFBR07 ETFBR08 ETFBR09 ETFBR10 ETFBR11 ETFBR12

ETF1SF ETF2CF ETF2SFP ETF3SF ETF4SF ETF5SF ETF6SF ETF7SF ETF8SF

ETIQUETA DE BLOQUEIO
FLEXÍVEL 

TAGOUT PÁG.9

Seguindo as recomendações da NR10, as Etiquetas de Bloqueio são 
destinadas à advertência e à identificação. São ideais para a correta 
sinalização do bloqueio, contendo o horário e a data do bloqueio, o 
motivo da manutenção e o nome do responsável. As impressões são 
feitas direto na peça com secagem ultra violeta LED, tornando a 
impressão resistente a qualquer tipo de solvente.

As Etiquetas de Bloqueio Tagout podem ser personalizadas. Escolha 
entre a foto, nome, departamento e ramal do seu funcionário, além 
do logo da sua empresa e outras informações de sua preferência.

CARACTERÍSTICAS:
Material: PE flexível 0,45 mm de espessura
Medidas: 7,5 x 14 cm
Não quebra e não rasga
Pacote com 12 unidades
Furo para cadeado reforçado com ilhós
Resistente a qualquer tipo de solvente, óleo e graxa
Para evitar adulteração, utilize canetas permanentes
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Acesse
o vídeo

TAGOUT PÁG.12




