
Flo-Code Print
Tryck din egen rörmärkning!

Även med GHS
märkband för märkning  

av farliga ämnen!
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Flo-Code Print rörmärkningFlo-Code Print rörmärkning

Tydlig och tålig 
rörmärkning 
med Flo-Code
Flo-Code rörmärkning har rönt stor 
framgång sedan starten för mer än 
femtio år sedan. Idag sitter det tåliga 
märkbandet med den tydliga pilen i 
massor av industrier och fastigheter. 

l Flo-Code finns i fyra varianter:

Flo-Code Print
Märkband med valfri text som du 
trycker själv. Det är den variant 
som presenteras i den här foldern.

Flo-Code Original
Märkband med genomsynliga pilar 
(klar plast) och valfri text på lösa 
etiketter som sätts innanför pilen. 

Flo-Code Standard
Märkband som vi lagerhåller med de 
vanligaste texterna för rörmärkning. 

Flo-Code Fritext
Märkband med valfri text som du 
beställer av oss och som vi trycker.

Tryck själv Flo-Code rörmärkning 
med valfri text direkt på märkbandet! 
Med Flo-Code Print trycker du själv rörmärkning med valfri 
text när du behöver den – och bara så mycket du behöver! 

Många fördelar med att trycka Flo-Code själv
l Snabbt! Ingen leveranstid av märkband med valfri text.
l Enkelt! Skriv in texten, välj textstorlek och se på skärmen
    hur det blir. Tryck ut på märkbandet på några sekunder.
l Snabbare och enklare att montera än Flo-Code Original 
    och med högre kvalitet – inga lösa textetiketter! 
l Du kan trycka din logotyp på märkbandet.
l Minimalt spill spar pengar - tryck bara så mycket som behövs.
l Flexibelt och full kontroll! Lätt att ändra och komplettera.
l Extremt tåliga färgband i 300 meters rullar. Räcker länge!

Flo-Code Print märkband finns i färger för rörmärkning enligt SS741 och med tomma 
röda GHS-ramar för att själv trycka GHS faropiktogram. Se sortimentet på sista sidan. 
Det finns också märkband med färdigtryckta GHS-piktogram. Se collinder.se. 

Tryck din egen rörmärkning 
med Flo-Code Print 
l Skrivare Flo-Code Print.
l Program NiceLabel Designer Express.
l Mallar för utskrift på Flo-Code 
    och GHS märkband.

80 mm110 mmFlo-Code Print märkband 160 mm

Dekalhållare
Hållare av syrafast stål för montage av 
Flo-Code på heta ytor med temperatur 
som överstiger +150°C. Fästs med 
spännband. 
150 x 40 x 1 mm. 10-pack. 
l Artnr SH150x40VA-FC. 
200 x 65 x 1 mm. 10-pack. 
l Artnr SH200x65VA-FC. 

Flo-Code på dekalhållare för heta rör. 
Här fäst med spännband och fästkub 
som ger distans till röret.

Två sätt för märkning av rör med farliga ämnen – tilläggsmärkning med GHS faropiktogram
2. Köp färdigt! Vi lagerför märkband med färdigtryckta GHS faropiktogram 
och även brandpostsymbol i bredder 40 och 80 mm. Material PE och FXP. 
Se sortimentet under Rörmärkning på vår hemsida collinder.se.

1. Tryck själv! GHS faropiktogram för tryck på märkband med tomma röda 
GHS-ramar ingår i Flo-Code Print. GHS märkband finns i bredder 40, 80, 120 
och 160 mm med olika antal ramar i två storlekar. Se varianter på sista sidan.

Klippfunktion för skrivaren
Klipper märkbandet automatiskt. 
Tillsats som fäst på skrivaren. 
l Artnr CAB-5979033. 

Upprullare för märkband
Extern upprullare ER6/300. 
l Artnr CAB-5946420.

Rengöringsduk för printhuvud
Med isopropanol. 10-pack. 
l Artnr SM3IPA-10. 

Spännband och Skruvlås
Rostfritt stål 9 mm x 30 meter: 
l Artnr RS9300VA.
Rostfritt skruvlås till spännbandet: 
l Artnr SP9300VA. 

Fästkub – Distanskub
Fästkub av rostfritt stål för att fästa 
dekalhållare med distans från t ex 
heta rör. Nitas fast. 15 x 15 x 1 mm. 
Ett hål Ø 3,2 mm. l Artnr BW1515VA. 

Märkband med tomma röda GHS-
ramar för tryck av GHS faropiktogram 
vid märkning av farliga ämnen.

Miljövänligt i rätt kvalitet!
Märkband Flo-Code Print och GHS  
Rullar 100 meter. Flo-Code Print fås i bredder 80, 110 och 
160 mm och finns i färger som används för rörmärkning. 
GHS märkband med tomma röda ramar för märkning av 
farliga ämnen finns i flera storlekar och varianter. 

l Märkbanden finns i två miljövänliga halogen-
fria material – ingen PVC eller PVF. Välj material 
PE – Polyeten för bruk inomhus och FXP – Polyester 
för optimal beständighet utomhus och i krävande miljöer. 

l PE-materialet är miljövänlig, halogenfri HD-polyeten som 
tål +80°C. Lämplig för inomhusbruk. Håller utomhus 2-3 år 
beroende på exponering och nyans. 

l FXP-materialet är miljövänlig polyester som tål +150°C 
och är formstabilt vid temperaturändringar. Med laminat som 
skyddar mot UV-strålning, väder, vind och kemikalier i upp till 
10 år utomhus. Kraftigt häftande akryladhesiv.

Färgband Flo-Code Print 
300 meter. Svart. Speciellt utprovat för bästa tryck med vår 
skrivare på Flo-Code Print och GHS märkband. Finns i två 
bredder för material PE och FXP. 

l Se sortimentet på sista sidan och på collinder.se!
Transportbox
Robust och tålig transportlåda med 
handtag för Flo-Code Print skrivare. 
Yttermått L 495 x B 381 x H 400 mm. 
Innermått L 467 x B 375 x H 363 mm. 
Vikt 12 kg. l Artnr FC-Box1.

Brandfarlig
GHS2

Oxiderande
GHS3

Gas under tryck
GHS4

Frätande
GHS5

Giftig
GHS6

Skadlig
GHS7

Hälsofarlig
GHS8

Miljöfarlig
GHS9

Brandpost
606

Se en film om 
Flo-Code Print!



Flo-Code Print märkband och färgband

Flo-Code Print färgband – Invändigt 
300 meter x 110, 160 respektive 170 mm bredd

För märkbandsmaterial PE För märkbandsmaterial FXP och PE
40, 80 och 110 mm 120 och 160 mm 40, 80 och 110 mm 120 och 160 mm 

Svart F110-PE F160-PE F110-FXP F170-FXP

l Märknormer och mer om färgernas betydelse finns på collinder.se under Rörmärkning.
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Märkband med vit pil och de färger som används för rörmärkning. Rullar 100 meter.

Flo-Code Print färgband

Flo-Code Print skyddslaminat

Flo-Code Print  
märkband 100 meter Rörinnehåll

Material PE för inomhusbruk Material FXP för utomhusbruk och tuffa miljöer
80 mm 110 mm 160 mm 60 mm 80 mm 110 mm 160 mm

Orange Brandfarliga gaser P8O P11O P16O — — P11O-FXP P16O-FXP
Brun Brandfarliga vätskor P8BR P11BR P16BR — — P11BR-FXP P16BR-FXP
Gul Oxiderande gaser & vätskor P8GUL P11GUL P16GUL — — P11GUL-FXP P16GUL-FXP
Violett Frätande/giftiga gaser & vätskor P8V P11V P16V — — P11V-FXP P16V-FXP
Ljusblå Luft och vakuum P8LBL P11LBL P16LBL — — P11LBL-FXP P16LBL-FXP
Ljusblå m dubbelpil Luft och vakuum   — — P16LBLD — — — —
Grå Vattenånga — P11GRÅ P16GRÅ — — P11GRÅ-FXP P16GRÅ-FXP
Grön Vatten P8G P11G P16G — — P11G-FXP P16G-FXP
Blå Färskvatten (renat) P8BLÅ P11BLÅ P16BLÅ — — P11BLÅ-FXP P16BLÅ-FXP
Ljusröd Massor, suspensioner — P11LR P16LR — — P11LR-FXP P16LR-FXP
Ljusbrun Övriga gaser P8LBR P11LBR P16LBR — — P11LBR-FXP P16LBR-FXP
Svart Övriga vätskor P8S P11S P16S — — P11S-FXP P16S-FXP
Röd Brandskydd — P11R P16R — — P11R-FXP P16R-FXP
Vit utan Flo-Code pil Övrigt rörinnehåll P8VIT P11VIT P16VIT P6VIT-FXP P8VIT-FXP P11VIT-FXP P16VIT-FXP

GHS märkband med tomma röda ramar
Ramar i tre storlekar – 35, 75 och 150 mm. Tryck i ramarna de piktogram som behövs. Rullar 100 meter.

GHS märkband 100 meter Material PE för inomhusbruk Material FXP för utomhusbruk och tuffa miljöer
Röd ram 150 mm 40 mm 80 mm 120 mm 160 mm 40 mm 80 mm 120 mm 160 mm

1 ram — — — P16CLP1 — — — P16CLP1-FXP

Röd ram 75 mm 40 mm 80 mm 120 mm 160 mm 40 mm 80 mm 120 mm 160 mm

1 ram — P8CLP1 — — — P8CLP1-FXP — —

2 ramar i rad — — — P16CLP2 — — — P16CLP2-FXP

3 ramar  
i diamantform — — — P16CLPD3 — — — P16CLPD3-FXP

4 ramar  
i diamantform — — — P16CLPD4 — — — P16CLPD4-FXP

Röd ram 35 mm 40 mm 80 mm 120 mm 160 mm 40 mm 80 mm 120 mm 160 mm

1 ram P4CLP1 — — — P4CLP1-FXP — — —

2 ramar i rad — P8CLP2 — — — P8CLP2-FXP — —

3 ramar i rad — — P12CLP3 — — — P12CLP3-FXP —

4 ramar i rad — — — P16CLP4 — — — P16CLP4-FXP

3 ramar  
i diamantform — P8CLPD3 — — — P8CLPD3-FXP — —

4 ramar  
i diamantform — P8CLPD4 — — — P8CLPD4-FXP — —

Rörmärkning 
på collinder.se
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Se en film om  
Flo-Code Print!

Flo-Code Print skyddslaminat 25 meter 
och filtskrapa för applicering

Material polyester för extra UV-skydd, mekaniskt skydd och förstärkning Filtskrapa  
100 x 80 mm78 mm 107 mm 157 mm 

Transparent laminat UV80-25 UV110-25 UV160-25 Za1040


