
  

  انواع برچسب
  جهت استفاده در سیستم های بارکد



  برچسب های مورد استفاده در سیستم های مبتنی بر بارکدانواع 

  ٢ 
 

شما  یانتخاب) بلیل(نوع برچسب . و ضخامت آنهاست یبارکد یدر گرو انتخاب درست جنس برچسبها یبارکد ستمیس کیموفق  یاجرا
که (نوشته  نیدر ا. بودن، متناسب با امکانات چاپگر برچسب شما و قدرت اسکن دستگاه بارکدخوان شما باشد یعالوه بر اقتصاد دیبا
موجود در  یانواع پرکاربرد برچسبها) است رانیمواد در ا نیکنندگان ا از عرضه یکیکه  اکیشرکت ان یورهامطلب و بروش نیاز ا ستیقیتلف

  :میده یم قرار یبازار را از لحاظ جنس مورد بررس

  

  )Paper( یکاغذ برچسب
) …، بنفش ، قرمز و  یآب(دارند  اریو از نظر رنگ هم تنوع بس) گالسه ، مات مهیگالسه ، ن( لیدارند از قب یانواع مختلف یکاغذ یبرچسبها
فنالند، جک و فاسون آلمان، (ها از نظر مارک هم متنوع هستند برچسب نیا. در آورد یبه هر رنگ توان یرا م یکاغذ یبرچسبها قتیدر حق

 یبرچسبها در صنعت نساج نیعمده مصارف ا. باشندیم یانواع پرچسب و معمول یدارا یچسبندگ تیو از نظر خاص) …و  ایتالیرول کاور ا
به  یگرید عیدر صنا یکاغذ یالبته برچسبها. نندک یمحصول استفاده م یابیمحصوالت خود جهت رد یبرچسبها بر رو نیکه از ا باشد یم

توان به ارزان بودن، براق بودن و داشتن  ینوع برچسب م نیا یهایژگیاز و. دارند یادیکاربرد ز هاکاال یهایبسته بند یخصوص بر رو
 یو خشک و برا زیتم یطهاینوع برچسبها در مح نیا. پشت آن اشاره نمود کیلیصاف، چسبدار و مقاوم بودن و جنس اکر یسطح

  .اند شده یکوتاه مدت طراح یکاربردها

  یا آلومینیومی  متال برچسب
درجه  40 یمنها نیب یحال در دما نیدارند و در ع یدگیازنظر کش یادیفلز ساخته شده است و مقاومت ز اژیآل یگونه برچسبها از نوع نیا

 یکه برا یضد خش بوده و در صورت نیهمچن. کند یم را حفظ یتمام خواص خود از جمله چسبندگ گرادیدرجه سانت 220و مثبت  گرادیسانت
 نیشتریب. باشند یمقاوم م یقو یها ندهیشده، در مقابل حرارت و شو یآن عال یچاپ رو تیفیخاص خود استفاده شود ک بونیچاپ از ر
. باشد یشناسه محصوالت م شینما یلوازم خودرو و الکتروموتورها برا دیو در بخش تول یبرچسبها در بخش لوازم خانگ نیمصرف ا
  .استفاده کرد نیرز بونیاز ر دیآنها با یچاپ بر رو یبراو  باشند یم یا رنگ نقره یمتال دارا یبرچسبها
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  )PVC(صدفی  یس یو یپ برچسب
 یدگیمقاومت از نظر کش یو دارا کنند یگراد حرارت را تحمل م یدرجه سانت 80داشته و تا  یکیحالت پالست یس یو یپ یها برچسب

لوازم خودرو و لوازم  یآفتاب مقاوم هستند که در بخشها یباد و باران و گرما لیاز قب یطیگونه برچسبها در مقابل عوامل مح نیا. ندباش یم
  .باشند یانواع مات و براق م یدارند و دارا یادیاستفاده ز یو داروساز یخانگ

  )PP( لنیپروپ یپل برچسب
بودن، چسبنده بودن و مقاوم بودن آن تا  یکیبودن، پالست درنگیسف ،یمتریلیتوان به ضخامت سه م ینوع برچسب م نیا یهایژگیو از

  .باشد یم یاستفاده در مصارف خانگ یبرا دیمف یاشاره نمود که محصول گرادیدرجه سانت 80 یدما

  )Polyester( استر یپل برچسب
توان به مقاوم بودن آن تا  ینوع برچسب م نیا یهایژگیاز و. دباشن یضخامت م متریلیدو م یبادوام بوده و دارا ارینوع برچسبها بس نیا

 یبرا ینفت و انواع حاللها مقاوم بوده و انتخاب خوب ،ییایمینوع برچسب در مقابل عناصر ش نیا. اشاره نمود گرادیدرجه سانت 132 یدما
  .باشند یم بلندمدت یکاربردها

  استر یبراق پل برچسب
  .و حرارت باال مقاومند ییایمیو در برابر عناصر ش باشند یرنگ م یا ضخامت بوده، نقره متریلیدو م ینوع برچسبها دارا نیا

  پشت متال برچسب
 ییجاها( یچسباندن در سطوح روغن یو آنها را برا رندیگ یمورد استفاده قرار م ،یموارد خاص یپرچسب بوده و برا اریگونه برچسبها بس نیا

  .رندیگ یار مبه ک) شوندیکه آغشته به روغن م

  )Destructible( ریانهدام پذ برچسب

خوب  یباشد که انتخاب یرنگ بودن، شکسته شدن برچسب بعد از جدا شدن از سطوح م دینوع برچسبها شکننده بودن، سف نیا یهایژگیو از
  .باشد یم) یگارانت ای یتیسکور(  یتیامن یبرچسبها یبرا

  )Security( یتیسکور برچسب
بوده و بعد از چسباندن به  یشوند و معروف به برچسب گچ یمحصوالت استفاده م یو گارانت یتیامن یگونه بر چسبها در بحثها نیا

محصوالت  یگارانت یبرا شتریکه ب شوند ینوع برچسبها خرد م نیبه کندن، ا یو در صورت سع ستندیقابل کندن ن یقیطر چیمحصول به ه
  .برچسب اموال هم استفاده کرد یاز آنها به جا توان یم نیهمچن. شوند یاستفاده م یکیالکترون
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  )Transparent( شفاف برچسب
 شهیساخت ش یالبته در شرکتها. شوند یخودرو استفاده م شهیش یمصرف را در بخش خودرو دارند و اصوالً رو نیشتریگونه برچسبها ب نیا

آن مشخص  یرو یها تهبوده و از هر دو طرف، نوش رنگ یبرچسبها ب نیا. هم استفاده دارد یکیکارت ضمانت محصوالت الکترون ایو 
  .باشد یم

  اموال برچسب
 یتیهمان بحث امن نیو همچن شود یبزرگ استفاده م یاموال سازمان و شرکتها یبرا داستیگونه برچسبها همانطور که از اسمش پ نیا

  .باشد یبرچسبها م گریاز د متریضخ اریاز نظر نوع جنس بس یول باشد یرا دارا م یتیسکور یبرچسبها

  )Void( دیو برچسب
 کنند یرا تحمل م گرادیدرجه سانت 80مقاومت باال دارند و حرارت را تا  یدگیاستفاده دارند از نظر کش یدر بحث گارانت زیگونه برچسبها ن نیا

  :شوند یعرضه م یو نقره ا یو در دو نوع شطرنج

جدا شده و  یسب به صورت شطرنج، زمان جدا شدن، برچ شود یکه به محصول چسبانده م یهنگام دینوع برچسب و نیا: یشطرنج
  .گردد یقابل استفاده مجدد م ریو برچسب غ ماند یم یمحصول باق یاز برچسب رو یقسمت

 یمحصول باق یرو یسیبه صورت انگل VOIDزمان جدا شدن، کلمه  شوند، یبه محصول چسبانده م ینوع برچسبها وقت نیا: یا نقره
  .گردد یقابل استفاده مجدد م ریو برچسب غ ماند یم

  )Thermal( یحرارت برچسب
کردن  زهیکه در مکان روند یدر بخش پوشاک به کار م شتریچاپ ندارند و ب یبرا بونیبه ر یازیبوده و ن یگونه برچسبها به صورت حرارت نیا
  .ردیگ یمورد استفاده قرار م یفروشگاه یستمهایس

  )Tyvek( وکیتا برچسب
 یها از استفاده یکی. پارچه به صورت فشرده ساخته شده است افیو از ال شود یاستفاده م یخودروساز عیدر صنا شتریگونه برچسبها ب نیا از

  .شود یوجه از هم جدا نم چیبوده که دو سر آن را به هم چسبانده و به ه میدرخت س یمهم آن بر رو


