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Als logisch gevolg van deze toepassingen is het in de meeste gevallen een vereiste dat de 
labels een resistentie kunnen bieden tegen contact met chemische stoffen. Zelfs door 
gebruik te maken van een inktjet full color printtechnologie kunnen we garanderen dat onze 
materialen voldoende duurzaam zijn voor deze toepassing. U kan ze met andere woorden in 
contact brengen met chemische vloeistoffen zonder dat de bedrukking hieraan onderhevig 
is. Voor een optimale bescherming kan nog steeds gewerkt worden met beschermlaminaten.

CLP/ GHS Markering

Omdat een conform CLP label steeds moet voorzien worden van meerdere kleuren, is het bijna 
onmogelijk om op een flexibele manier deze labels te bedrukken met een monochroom toestel. 
Onze ColorCube oplossing heeft niet alleen het voordeel dat u naast zwart ook onmiddellijk in 
één printbeweging het aantal gewenst rode ruiten mee kan drukken voor de aanduiding van de 
gevarensymbolen, maar u kan ook nog eens verschillende labelformaten afdrukken zonder van 
rol te moeten wisselen. Door gebruik te maken van de continu rollen kan u zelf de labelgrootte 
definiëren. De printer zal het ontwerp draaien in functie van de gewenste breedte en hoogte en 
zal automatisch het label afsnijden op maat. Wisselen van labelmaterialen is dus niet nodig.

Door gebruik te maken van de meegeleverde Windows driver zorgen we ervoor dat u indien 
gewenst ook vanuit uw eigen bestaande applicatie kan printen met de ColorCube. Vaak is het 
echter om preventiedoeleinden een noodzaak om een inventaris bij te houden van de producten 
die gecatalogeerd worden onder de noemer “gevaarlijke stoffen”. Daarom hebben veel bedrijven 
geen uitgebreide systemen waar voorraadbeheer, recipiëntenberekeningen, … nodig. Toch moet 
u elke markering correct kunnen aanbrengen wanneer deze niet standaard zou voorzien zijn of
als u grotere hoeveelheden gaat afvullen in kleinere. Hiervoor heeft Altec in combinatie met de
ColorCube de standaard LASSIE software oplossing.

Lassie software

Deze software is een uitermate krachtig en veelzijdig pakket met maar één doel: het printen van 
labels zo eenvoudig mogelijk te maken! De LASSIE software is beschikbaar in verschillende 
versies. Van de lite versie tot een complete omgeving die u toelaat om zowel de lay-outs, de 
gebruikersinterface, als de achterliggende database aan te passen. Indien gewenst kunnen we zelfs 
een bestaande database koppelen aan onze omgeving. Het printen van labels met de juiste info zal 
nog nooit zo gemakkelijk zijn geweest. Onleesbare etiketten behoren vanaf nu tot het verleden!

De Lassie software is standaard voorzien van de meest actuele GHS symbolen en P&H zinnen. 
Deze kunnen in één of meerdere talen op uw labels gedrukt worden, zonder dat de gebruiker telkens 
Manueel info hoeft in te typen. De omgeving kan on premise worden geïnstalleerd, alsook online via 
een cloud omgeving beschikbaar worden gebracht.

Zone Cargovil B-60  •  Erasmuslaan 11

B-1804 Cargovil-Eppegem

+32 (0)2 270 34 88

info@altec.be

www.altec.be

ALTEC industrial identification nv




