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KAĞIT ETİKETLER

Kuşe Etiket

Vellum Etiket

Ekotermal Etiket

Lamine Termal Etiket

Yapışkansız Kuşe Etiket
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Zemini düzeltilmiş üzerine kuşe hamuru sıvanmış kağıttan 
üretilen etiket türüdür. Vellum etikete oranla daha parlak 
görünümlü bir etiket çeşididir. Ribon baskı yöntemi ile etiket 
yazıcıdan çıktı alınabilir. 

1.Hamur Kağıdın TTR yazıcılarda iyi sonuç vermesi için baskı 
yüzü yüksek oranda düzeltilmiş ve zemin pürüzsüz hale 
getirilmiştir bir etiket türüdür. Ribbon baskı yöntemi ile barkod 
yazıcı ile yazdırılabilir. Termal etikete göre daha kalıcı bir 
etikettir. 

Kağıt üzerine ribon kullanılmadan direkt olarak ısı yöntemi ile 
baskı alınır. Nem, alkol ve ışığa duyarlı olduğundan raf ömrü 
kısa bir etiket çeşididir. Isıya dayanıklı olmadığı için üzerindeki 
bilgiler kalıcı değildir. Genellikle düşük maliyetli olduğu için 
marketlerde, manavlarda, kasaplarda ve terazilerde kullanılır.

Lamine termal etiket termal etikete oranla daha kalıcı ve daha 
kaliteli bir üründür. Ribonsuz baskı yapılmaktadır. Termal 
etiketlere göre daha dayanıklıdır. Lamine Termal Etiket, termal 
üzeri lamine edilerek daha dayanıklı hale getirilmiş bir etiket 
türüdür.

Tekstil etiketi olarak genellikle yapışkansız kuşe etiket kullanıl-
maktadır. Baskılı ve baskısız olarak üretilebilmektedir. Çeşitli 
gramajlarda selefonlu ve selefonsuz tercih edilmektedir.
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PLASTİK BAZLI ETİKETLER

PP Opak Etiket

PE Opak Etiket

Silvermat Etiket

Şeffaf Etiket

Termal PP Opak Etiket
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Polipropilen malzemeden üretilen etikettir. Suya, yırtılmaya ve 
dış ortam şartlarına oldukça dayanılıdır. En büyük özelliği kağıt 
grubunun aksine çok dayanıklıdır.  Suya, neme, güneş ışığına 
karşı oldukça dayanıklı bir etiket türüdür.

Polietilen malzemeden üretilen plastik etiket türüdür. Bidon ve 
şişe gibi esnek yüzeylerde kullanımı uygundur. Kullanım 
alanına göre farklı tutkallarla kullanılabilir.

Silvermat etiket gri renktedir ve ribon ile baskı yapılabilmekte-
dir. Silvermat etiketler; kimyasallara ve dış ortam şartlarına 
karşı dayanıklıdır. Makine üretimi, elektrik-elektronik ve yedek 
parça sanayiinde kullanılmaktadır. Ayrıca Demirbaş Etiketi 
olarak ta bilinmektedir. Whitemat etiket ise beyaz plastik bazlı 
etikettir. Genelde beyaz eşya sektöründe kullanılmaktadır.  

Pvc, polietilen ve polipropilen malzemelerden üretilen etiket 
türüdür. Etiketin dikkat çekmesi istenmeyen durumlarda 
kullanılabilir. Kozmetik sektöründe şe�af etiket kullanımı 
yaygındır. Arka yüzeyine siyah çizgi ile işaretlenerek barkod 
yazıcılarda kullanılabilmektedir. Çeşitli ölçü ve özelliklerde 
üretimini yapmaktayız.

Termal yüzeyli PP Opak malzemeden üretilmektedir. Çuval ve 
benzeri ürünler için uygundur.

3

Adres: Zümrütevler Mah. İnanç Sk. No:53/7 Savcı İş Mrkz. K.6 Maltepe / İSTANBUL
Tel: 0216 441 39 83-84-85   Faks: 0216 441 39 84  Web: www.urunetiketi.com E-posta: bilgi@urunetiketi.com



YAPIŞKAN TÜRLERİNE GÖRE ETİKETLER

Akrilik Tutkallı Etiket

Hotmelt Tutkallı Etiket

Nonperm Sökülebilir - Tekrar yapıştırılabilir Etiket

Tyre Tutkallı Etiket

Deepfreeze Tutkallı Etiket (Donuk ürünler için)
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Su bazlı tutkala sahip etiket çeşididir. 
Genel amaçlı kullanılan tüm etiketlere uygundur. 
Koli üzeri, adresleme vb. uygulamalarda kullanılır.

Kauçuk bazlı tutkal çeşididir. 
Genel kullanım amaçlı, kalıcı yapışkanlı etiket çeşididir. 
Çok iyi yapışma özelliğine sahiptir.  
Sıcak ortamlar için uygun değildir.

Nonperm tutkallı etiket çeşididir. 
Sökülüp tekrar yapıştırılabilir özelliktedir. 
Yapıştırıldığı yüzeyde zorlanmadan çıkartılabilir. 
Özellikle cam yüzeyler vb. yüzeylerde kullanımı uygundur.

Kauçuk bazlı tutkal çeşididir. 
Yapışkan gramajı oldukça yüksektir. 
Metal zeminlerde, kumaşlarda ve pürüzlü yüzeylerde kullanılır.

Akrilik tutkallı etiket türüdür. 
Donmaya karşı özel olarak imal edilmektedir.
-40° C’ye kadar kullanılabilmektedir. 
Özellikle donuk ürünlerde tercih edilir.
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KULLANIM ALANLARINA GÖRE ETİKETLER
Cam Etiketi

Demirbaş Etiketi

Bidon Etiketi

Tekstil Etiketi

Lastik Etiketi

Kumaş Etiketi
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Ürünün camdan sökülebilmesi isteniyorsa nonperm yapışkanlı 
etiket tercih edilmelidir. Sökülmesi istenmiyorsa akrilik tutkallı 
etiketler tercih edilebilir. Etiket ürün üzerinde uzun süre 
kalacak ve dış ortam şartları görecekse plastik bazlı etiketler 
tercih edilmelidir.

Demirbaşlar üzerinde demirbaş için özel olarak üretilen silver 
mat veya white mat etiket tercih edilmelidir.  Polyester malze-
meden üretildiği için uzun süre dış ortamlara ve sürtünmeye 
karşı dayanıklıdır.

Bidonlar gibi esnek yüzeyler üzerinde polietilen malzemeden 
üretilen etiketler kullanılmalıdır. Kullanılacak ortam şartlarına 
ve bidon içeriğine göre etiket yapışkan türleri de değişmekte-
dir. 

Ürün markalamakta genellikle saten etiketler kullanılmaktadır.  
Yıkama talimatı , ürün içerik bilgileri vb. uyarı ve talimatlar için 
genellikle japon akmazı kullanılmaktadır. Baskılı ve baskısız 
olarak üretilmektedir.

Lastik gibi pürüzlü ve esnek malzemeler üzerinde tyre 
yapışkanlı etiketler kullanılmaktadır. Yapışkan gramajı oldukça 
fazla olduğu için söküldüğünde ürün üzerinde yapışkan 
bırakabilir. Oldukça kuvvetli bir şekilde ürüne yapışır.

Kumaş kartela etiketi olarak fastyre kuşe kullanılmalıdır.  
Kumaşın yapısına göre özel olarak üretilmiş etiket türüdür. 
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Ribon Çeşitleri

Wax Ribon

Wax Resin Ribon

Resin Ribon

Tekstil Ribonu (D110A)

Wax Ribon (Wax Ribbon), düşük maliyetli barkod ve yazı 
çıktıları almanızı sağlayabilecek ribon türüdür. 
Ekonomik ürünler olması dolayısıyla kısa ömürlü baskılar için 
uygundur. Alkol vb kimya- sallara dayanıklı değildir.

Wax Resin Ribon (Wax Resin Ribbon), wax ribon'a göre daha 
dirençli ve kaliteli baskı veren ribon türüdür. Kullanım amacına 
göre daha wax ribon’dan daha uzun ömürlü baskı yapılabilir. 
Alkol vb. kimyasallara karşı dayanıklı değildir.

Resin Ribon (Resin Ribbon), sentetik malzemeler üzerinde 
kimyasal dış şartlara, kazımaya ve akmaya karşı çok dayanıklı 
ribonlardır. Alkol vb. kimyasallara karşı daha dirençlidir.

Ağırlıklı olarak tekstil sektöründe kullanılan ribon türüdür. 
Dış etkenlere ve çeşitli kimyasallara karşı oldukça dirençlidir.
Yıkama talimatı, ürün özellikleri gibi çıkmaması istenen bilgil-
eri yazmak için kullanılır.

Endüstriyel Kodlama Ribonları (Near Edge, K10 vb.)
Endüstriyel kodlama için kullanılan çeşitli genişlik ve metrajlar-
da üretilebilmektedir.
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