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DELTA SLOT

EURO SLOT

Slot Hang Tabs
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Slot Fold-Up Hang Tabs
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R-KHB

Interior & Center-Hang Hang Tabs
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R-KGJ

Security Hang Tabs
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R-76 R-RAL

R-RUR
R-JAJ

Reinforcer Hang Tabs

R-72 R-74
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Narrow Slot Hang Tabs

Cylinder Hang Tabs

R-EAJ
R-K65

R-KJE
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Bên phải..... hay........ bên trái?
Thẻ treo có thể được móc bên trái hay bên phải

tuỳ thuộc vào thiết kế hoặc  
Đặc điểm của vị trí bán hàng trên kệ hàng.

Hook Hang Tabs
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Hook Hang Tabs

Hook Hang Tabs

R-HAK
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R-59

Hook Fold-Up Hang Tabs

R-HBY
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Round Hole Hang Tabs
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R-UEH R-JEH

Seal Tabs

R-UEJ
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2-AAK

2-BCF

*Patented

Bottle Neck Hang Tabs

2-BGY

*Patented
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Carry Handles

|



270°

270°

180°

180°

SPK Packaging Co.,ltd  
Thường xuyên kiểm tra chất lượng định kỳ.
Chúng tôi thử nghiệm để xác định thẻ treo hoạt động tốt như thế nào 
trong quá trình ứng dụng, vận chuyển và trong môi trường cửa hàng. 
Và tốt nhất là người dùng cuối sản phẩm nên kiểm tratreo để biết 
hiệu suất và mục đích sử dụng mong muốn.

KIỂM TRA ĐỘ GẤP
Độ chắc chắn của nếp gấp. 

Gấp 10 lần với góc 180 độ xem có bị hư hỏng hay 
nứt vỡ không?
Sau đó, gấp 10 lần góc 270 độ.
Đây là tiêu chuẩn kiểm tra. 

      KIỂM TRA DÀI HẠN
Kiểm tra trong cửa hàng 

NGẮN HẠN
Kiểm tra ban đầu

Chúng tôi kiểm tra lực kéo liên kết 
ban đầu tối thiểu của thẻ treo 
là 680 gram trong 24 đến 72 giờ.

Tăng gấp đôi trong lượng

Treo trong 20 ngày để đánh giá thẻ 
treocó hoạt động được lâu dài 
hay không  trong môi trường bán lẻ.

Kiểm tra chất lượng
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CHÚ Ý 
- Áp dụng cho bề mặt sạch, khô và không bị nhiễm bẩn.
- Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ tối ưu 15º - 32º C.
- Mặt sau của gói sản phẩm là vị trí tốt nhất để gắn 
hoặc dán hang tabs.

                    TRÁNH BỊ NHIỄM BẨN
Bụi bẩn, Silicone, Dầu mỡ, Ẩm, Chất tẩy rửa, Lớp phủ.

HANG TAB
        Bị tróc - Lệch - Méo mó

Những dấu hiệu này cho thấy sản phẩm được treo quá nặng 
hoặc độ bám của băng keo hoặc do thẻ treo quá mỏng. 
Chúng tôi sẽ cùng với bạn tìm ra giải pháp để cải thiện.

Móc treo trong khoảng trọng lượng
cho phép (Không quá tải)

Bị méo mó: Do quá tải.

Bị lệch: Móc treo quá trọng lượng 
cho phép (Quá tải)

Bị tróc: 
Do vượt quá trọng lượng cho phép.

KIỂM TRA TREO TRONG THỜI GIAN DÀI

Sử dụng tốt:

Hang tabs được sử dụng tốt nhất trong điều kiện nhiệt độ môi trường.

Mất tác dụng:

Hang tabs mất tác dụng trong 
điều kiện nhiệt độ quá cao. 

SẢN PHẨM AN TOÀN
NGUYÊN LIỆU NHỰA PET PP ĐẠT CHUẨN AN TOÀN

Các vật liệu nhựa và chất kết dính được sử dụng không chứa bất kỳ hóa chất / chất nào được xác định 
theo Ủy quyền Đánh giá Đăng ký và Hạn chế Hóa chất (REACH). 
Các vật liệu tab treo này không chứa các mức độ không thể chấp nhận 
của chì, thủy ngân, cadmium, crom hóa trị sáu, biphenyl đa bội và ete diphenyl polybrominated 
như được định nghĩa bởi Hạn chế các chất độc hại (RoHS). 
Do đó, chúng phù hợp với các chỉ thị 2002/95 / EC và 2011/65 / EU.



THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 

GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH SPK PACKAGING

Công ty TNHH SPK Packaging đã cung cấp các giải pháp thẻ treo trưng bày. 
Các dòng sản phẩm hang tabs, display strips, quai treo cổ chai với mục tiêu chất lượng.

Chúng tôi có hàng ngàn sản phẩm đạt tiêu chuẩn trong kho, sẵn sàng giao ngay.
Nếu bạn cần tùy chỉnh theo yêu cầu, chúng tôi sẽ nhanh chóng tạo ra một giải pháp để đáp ứng.

Truy cập website để tham khảo các giải pháp để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất!

Công ty TNHH SPK Packaging

MST: 3702542295
Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 3702542295
Cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: Số 63/3 đường Vĩnh Phú 30, phường Vĩnh Phú, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (+84) 086.919.8413
Email: asui@spk.com.vn 
Website: www.hangtab.com.vn   


