
        SPK PackagingHang Tabs 

Bao bì đựng sản phẩm của bạn
        có khác biệt 
với những sản phẩm cùng loại? 

Sản phẩm của bạn có được chú ý  
trong một môi trường bán lẻ chật ních   
những sản phẩm tương tự?

Sự
CHÚ Ý
tạo ra
GIÁ TRỊ

thời gian để mua sắm so với 5 năm trước. 
Người tiêu dùng ngày nay dành ít hơn 55% 

doanh số đến từ
mua hàng tùy hứng70%
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Lựa chọn Hang Tabs phù hợp
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Kiểu lỗ treo

Kích thước và trọng lượng

Mục đích sử dụng đặc biệt

Sử dụng

TABS-1 Metric

Độ dày: 0.45 mm
Kích thước (Dài x Rộng):  19.1 x 28.6mm

Kiểu dáng:

Đóng gói: 15.2 x 39.4cm
 Tổng số lượng/Carton:

Tổng khối lượng/Carton: 

Recommended Product
Display Weight: 10oz 283g

Đề xuất  
Trọng lượng phù hợp:  283g

Dựa vào kích thước và trọng lượng  
của gói hàng để xác định mẫu 
hang tabs phù hợp. ?

Châu Âu (Euro)
 Mỹ (Delta) Tròn Móc

Gấp lại Treo đồ nặng Niêm phong

  Gấp xuống
để vận chuyển

Gấp lên
để treo lên
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Sự ô nhiễm
Bề mặt cần dán bị nhiễm bẩn 
là một trong những lý do 
khiến hang tabs kém chất lượng 
và có thể xảy ra do một số nguyên nhân như:

Bụi bẩn

Silicone

Dầu

Ẩm ướt

Chất tẩy

Có lớp phủ

3

2

1 Bề mặt dán phải sạch, khô, không có chất bẩn.

Nhiệt độ tối ưu 60º – 90ºF 
(15º – 32ºC).

 
 

Mặt sau của gói sản phẩm 
là vị trí dán Hang tabs tốt nhất để gắn tab treo.

Dán hang tabs vào sản phẩm 
và để nó ở môi trường khô ráo
trong 24 giờ.

Nhân đôi trọng lượng của sản phẩm 
và treo trong 20 ngày.

Nếu sản phẩm vẫn còn treo sau 20 ngày 
thì nên treo sản phẩm trong cửa hàng 
tối thiểu là 6 tháng.
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2x trọng lượng

* Khi một hang tabs được dán, sau đó để ở môi trường khô ráo. 
Sau khoảng 24 giờ, chất kết dính sẽ tăng độ bám dính gấp 2-3 lần.

Kiểm tra chất lượng
Chúng tôi đề nghị bạn nên kiểm tra mục đích sử dụng và hiệu suất các hang tabs.

Chú ý

2x

(Trọng lượng sản phẩm x 2)
 +  20 ngày

Đạt yêu cầu!
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Bảo vệ môi trường

Hướng dẫn sử dụng

Tất cả các mẫu hang tabs đều được dán bằng tay. Chỉ cần xé bỏ miếng giấy lót khỏi lớp keo — để lộ chất kết dính. 
Cẩn thận không chạm vào lớp keo dính bị hở, vì điều này sẽ làm giảm độ bền của lớp kết dính. 
Đặt hang tabs lên gói sản phẩm và thêm áp lực vào vị trí cần dán.
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Thông tin công ty

Các nguyên 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 nguyên liệu 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.

Sử dụng hang tabs có thể giúp giảm vật liệu sản xuất bao bì, để trưng bày sản phẩm một cách chuyên nghiệp
trong các cửa hàng bán lẻ. 
Giảm bao bì làm giảm chất thải và phản ứng dây chuyền với môi trường trong suốt vòng đời của bao bì. 
Các gói hàng nhỏ hơn cần các thùng đựng nhỏ hơn, ít năng lượng hơn để vận chuyển, v.v.

Công ty TNHH SPK Packaging

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 3702542295
Cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương
Xưởng sản xuất: Số 47/4B, khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (+84) 086.919.8413
Email: asui@spk.com.vn
Website: www.hangtab.com.vn


