
Pressemelding fra ACT Logimark AS

ACT Logimark løser oppgaven med faremerking 
Fram mot 2015 innføres et nytt globalt system for merking av farlige 
kjemikalier i EU/EØS. 

Det er laget nye faresymboler (piktogrammer) i henhold til EUs forordning om klassifisering merking og 
emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). I Norge ble dette regelverket innført i 2012, men både de 
gamle og nye merkene er godkjent fram til 2015. Endringene er i henhold til det globale FN-system for 
klassifisering og merking av kjemikalier (GHS). I tillegg til at piktogrammene er annerledes, er merkene for 
“meget giftig”, “meget brannfarlig” og “ekstremt brannfarlig”  tatt ut, og vi forholder oss til kun “giftig” og 
“brannfarlig”.  Fargekombinasjonen er også endret, fra svart og orange, til svart og rød. Symbolene skal alltid 
brukes sammen med varselordene ”fare” eller ”advarsel”, for å gradere faren knyttet til de ulike symbolene.

Hvordan skal du merke godset?
Merkene skal være godt synlig, og de må sitte på emballasjen “hele veien”. Det er derfor vesentlig å vurdere 
type gods, emballasjematerialet, oppbevaring og håndtering, før du velger merkeløsning. ACT Logimark 
har den nødvendige kompetansen til å kunne rådgi deg, når du har beskrevet behovet bedriften din har. 

Merking med blekkstråleskriver direkte på emballasjen
En sikker og varig løsning for utsatt emballasje, er å printe direkte på emballasjen med en blekkstråleskriver. 
Utfordringen har vært at faremerkingen er to-farget, men ACT Logimark løser dette med sin nyutviklede  
blekkstråleskriver TC Twin Serie. Den er basert på to-farge blekkstråleskrivere, som fungerer like godt på 
både porøse og ikke-porøse overflater. Det medfølger enkel og brukervennlig software, hvor du kan skape 
og lagre ulike lay-outer. Merkingen gjøres raskt, driftssikkert og økonomisk. 

Merking med etiketter
Primera fullfarge etikettskrivere, er en av markedets beste digitale etikettskrivere. ACT Logimark har repre-
sentert Primera i Skandinavia siden 2005, og har levert printere til mange ulike applikasjoner. Ofte benyttes 
Nicelabel som software til denne type printere for å skape og lager ulike etikettvarianter. 

ACT Logimark leverer etiketter i mange materialer og limtyper, og kan hjelpe deg å velge riktig type. .

ACT Logimark AS, som eies av ACT Gruppen, leverer printere, programvare og etiketter i for-
skjellige størrelser og kvaliteter fra sitt hovedlager på Jessheim. ACT Logimark har egen teknisk 
avdeling som bistår med prosjekter samt service og support over hele landet.  
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Bildetekst: ACT Logimark leverer blekkstråleskrivere for to-fargemerking direkte på emballasjen.

Merking, sporing og kontroll satt i system –  www.act-gruppen.com Merking, sporing og kontroll satt i system –  www.act-gruppen.com

ACT Logimark ACT Logimark– et selskap i ACT Gruppen – et selskap i ACT Gruppen

Bildetekst: De nye piktogrammene fungerer parallelt med de gamle - orange og svarte - fram til 2015.

Bildetekst: ACT Logimark er forhandler av Primera etikettprintere i 
Skandinavia. Det finnes mange modeller, tilpasset ulike volum. Snakk 
med ACT for å diskutere om blekkstrålemerking eller etiketter er det 
riktige valget for din bedrift.  


