Все під контролем!

СЕЙФ-ПАКЕТ
ЗАХИСНИЙ НОМЕРНИЙ
ДЛЯ ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ, КОРЕСПОНДЕНЦІЇ, ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННОСТЕЙ
ПРИЗНАЧЕННЯ
Захисні номерні сейф-пакети із захисним клапаном одноразового використання призначені для захисту грошових
коштів, документів й малогабаритних цінностей при їх зберіганні та транспортуванні. Пакети також дозволяють захистити вкладені
в нього документи та інші цінності від механічних пошкоджень, впливу зовнішнього середовища (підвищеної вологості, снігу, дощу,
а також агресивного середовища).
ОПИС КОНСТРУКЦІЇ ТА ПРИНЦИП ДІЇ
Одноразовий захисний номерний сейф-пакет виготовлений із високостійкої поліетиленової світлонепроникної плівки
завтовшки 60-80 мкм. Конструктивно пакет складається із самого пакету та спеціального захисного клапану.
На лицьовій стороні пакету знаходиться адресна частина з окремими полями для відправника та отримувача, а також
поле для інформації. Крім того, на лицьовій стороні поліграфічним способом нанесена додаткова інформація, у тому числі назва
пакету, попереджуючі надписи. По бокових краях виробу є зварний шов. На лицьовій стороні по бокових краях пакету нанесені
вертикальні захисні штрихи певної довжини.
На зворотній стороні пакету розміщений спеціальний захисний клапан у вигляді прямокутної пелюстки. Зі сторони
клейового шару клапану, що розміщений з внутрішньої сторони клапану, є захисна плівка, яка знімається перед заклеюванням
виробу. Також на зворотній стороні пакету розміщена прозора кишеня для супровідної документації з доступом до неї зсередини.
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
1. Вкласти в пакет, а також супровідні документи в спеціальну для них кишеню.
2. Зняти із запобіжного клапану прозору захисну плівку.
3. Акуратно розрівняти клапан та притиснути його по всій поверхні клейкою основою до пакету.
Увага! Рекомендується зберігати і заклеювати пакети при температурі не нижче +16°С! Після зняття захисної
плівки злапан заклеювати негайно, не допускаючи попадання вологи, пилу та інших речовин на клейову основу.
Відкривання пакету здійснюється шляхом розрізання.
Перед відкриванням необхідно перевірити:
- індивідуальний номер пакету в двох місцях: на пакеті і під клапаном (вони мають співпадати);
- цілісність захисного клапану, відсутність відшарувань дрібних часточок полімерної плівки;
- відсутність надписів (чи фрагментів надписів) STOP або інших пошкоджень кольорового шару на клапані;
- цілісність бокових швів (наявність бокових захисних штрихів та відсутність явних ознак пошкодження);
- відсутність порушень геометричних характеристик пакету.
СТУПЕНІ ЗАХИСТУ ПАКЕТУ
- індивідуальний неповторний номер, що дублюється під захисним клапаном;
- при спробі відкрити клапан після заклеювання, він рветься на дрібні частини (або незворотньо деформується);
- при спробі несанкціонованого відкривання (в тому числі з застосуванням заморожування, на клапані з’являються
надписи (чи фрагменти надписів) STOP;
- при спробі несанкціонованого відкривання із застосуванням нагрівання, клапан безповоротньо деформується;
- захисні штрихи вздовж бокових швів, відсутність яких сигналізує про можливий несанкціонований доступ через бокові
шви.
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