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Manuel	  raf	  ömrü	  takibi	  uygulaması	  yapılan	  catering,	  açık	  büfe,	  cafe,	  restorant	  gibi	  noktalarda,	  gastronom,	  
tepsi,	  varil,	  fıçı	  ve	  diğer	  kaplarınızı	  temizlerken	  zaman,	  enerji	  ve	  su’dan	  tasarruf	  etmeniz	  mümkün	  olabilir.	  Bu	  
noktalarda	  uygun	  etiketin	  seçimi	  önemli	  bir	  kriter	  olacaktır.	  

Etiket	  ve	  yapışkan	  kalıntıları	  gündelik	  olarak	  gıda	  teşhirinde	  kullanılmakta	  olan	  ekipmanların	  temizliği	  sırasında	  
en	  başta	  gelen	  sorunları	  oluştururlar.	  Bu	  sorunlar,	  temizlenme	  sırasındaki	  zaman	  kaybı	  ve	  uğraş	  odaklıdır.	  Peki,	  
hangi	  etiketler	  en	  iyi	  seçenektir	  ?	  

Burada,	  yıkama/temizleme	  işlemine	  bir	  göz	  atalım.	  Genellikle	  üç	  adımdan	  oluşur;	  ön	  temizleme,	  ana	  
temizleme	  ve	  durulama.	  Temiz	  su	  ile	  ön	  temizleme	  ve	  durulama	  sonrasında	  fıçılara,	  kaplara	  bir	  alkalin	  çözelti	  
ile	  yoğun	  bir	  işlem	  uygulanır.	  Ancak	  bu	  sayede	  etiketler	  kap	  yüzeyinden	  ayrılabilirler.	  Bu	  işlem	  manuel	  veya	  	  
bulaşık	  makinalarında	  aynı	  sıra	  ile	  uygulanmaktadır.	  
	  
Farklı	  bir	  yapışkan	  teknolojisi	  ile	  üretilen	  Disp-‐ex	  etiketleri	  sadece	  yüzeylerden	  ayrılmakla	  kalmaz,	  suda	  
çözülerek	  kaybolurlar	  da.	  Ve	  bu	  işlem	  saniyeler	  içinde	  gerçekleşir.	  Gastrolar,	  tepsiler,	  variller	  ve	  kaselerin	  

tamamen	  temiz	  olmasının	  yanısıra	  filtrelerinizde	  de	  kağıt	  kalıntısı	  
kalmayacaktır.	  Diğer	  taraftan	  işin	  doğası	  gereği	  soğutuculu	  teşhir	  dolaplarına	  
yerleştirilen	  bu	  kaplar	  üzerindeki	  etiketler,	  tabii	  ki	  gereğinden	  önce	  de	  
erimemelidir,	  mesela	  yoğuşmuş	  suya	  maruz	  kaldığında.	  Bu	  durumda	  manuel	  
raf	  ömrü	  takibinde	  kullanılacak	  en	  ideal	  etiket,	  yoğuşmuş	  su	  damladığında	  
okunabilirliğini	  sürdüren,	  ancak	  yıkama	  işleminde	  tamamen	  çözünebilir	  bir	  
etiket	  olacaktır.	  	  

Disp-‐ex	  etiketler	  her	  iki	  ihtiyaca	  da	  cevap	  verebilmekte,	  hem	  kullanım	  ve	  
depolama,	  hem	  de	  temizleme	  işlemi	  sırasında	  gerekli	  şartları	  yerine	  
getirmektedir.	  

Bu	  yeni	  çözümümüzü	  denemek	  için	  	  bilgi@sedef.com	  adresinden	  temasa	  
geçebilirsiniz.	  

Suda	  Çözünür	  Etiketler	  ile	  
Maliyetlerinizden	  Tasarruf	  
Edebilirsiniz	  
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Temp-‐ex	  Termal	  Örtüler	  Avrupa	  Yolcusu…	  

	  

Popüler	  Dalgalı	  Tabak	  
Serisinin	  3	  yeni	  üyesi	  
derinlikleri	  ile	  yüksek	  
kapasiteli	  marine	  ve	  soslu	  
ürünlerin	  sunumu	  için	  ideal	  
bir	  çözüm	  oluşturuyor.	  
Dalgalı	  tepsilerin	  ışığı	  
yansıtan	  inişli	  çıkışlı	  tekstürü	  
ve	  kıvrımlı	  köşeleri	  sergideki	  
gıda	  ürünü	  üzerine	  
odaklanılmasını	  sağlarken	  
göze	  çarpan	  bir	  görüntü	  
ortaya	  çıkarır.	  	  

%100	  Porselenmelamin	  
dayanıklılığı	  ,	  siyah	  parlak	  
finiş,	  çapak	  atmayan	  
malzeme	  özelliği	  ile	  kaliteli	  
dökme	  gıda	  sunumlarında	  
akla	  gelen	  ilk	  tercihtir.	  	  
Kaymaz	  silikon	  tabanlar	  
sayesinde	  sunum	  
noktalarında	  düzenli	  bir	  
planogram	  oluşturabilmenizi	  
sağlar.	  Tepsiler	  tek	  başlarına	  
sergilenebileceği	  gibi	  
derinlik	  elde	  etme	  amacıyla	  

yükseltilerin	  üzerinde	  de	  
sergilenebilir.	  	  

Sergi	  alanlarınıza	  özel	  tasarım	  
hizmetininde	  verildiği	  
showroomumuzu	  ziyaret	  için	  
randevu	  alabilirsiniz.	  İrtibat	  
için	  216-‐501	  0097	  ve	  
bilgi@sedef.com	  adresini	  
kullanabilirsiniz.	  

Büyüleyici kıvrımlar, etkileyici dalgaları ile Derin Dalgalı Tepsiler 

 

Ülkemizde	  Soğuk	  Zincir’de	  yer	  alan	  taraflara,	  kalitesi	  
ve	  fiyat	  avantajı	  ile	  lojistik	  süreçlerinde	  milyonlarca	  
lira	  tasarruf	  sağlayan	  Temp-‐ex	  Termal	  Örtüler	  
Avrupa	  yolunda	  ...	  

Kan	  ve	  doku	  örnekleri	  ,	  bozulabilir	  gıda	  ve	  kimyasal	  
ürünlerinde	  kullanılmak	  üzere	  test	  edilerek	  başarı	  
kaydeden	  Termal	  Örtü	  çözümlerimiz	  maliyet	  avantajı	  
ve	  hızlı	  teslimat	  hizmeti	  ile	  de	  Avrupalı	  firmaların	  
gözdesi	  haline	  geldi.	  Deniz	  aşırı	  yüklemeleri	  
hedefleyen	  firmamızın	  ilk	  adımı	  olan	  Avrupa	  
pazarında	  hedef	  kitle	  gıda	  perakendecileri,	  
laboratuvarlar	  ve	  kan	  bankaları…	  
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Tüketicilerin	  genellikle	  dikkatinden	  
kaçan	  bir	  husus	  vardır.	  Kozmetik	  
ürünlerinin	  de	  aynı	  gıda	  ürünleri	  
gibi	  belirli	  ortam	  koşullarında	  ve	  
sürelerde	  kullanılmaları	  önerilir.	  Bu	  
bilgi	  kapağı	  açılmış	  sığ	  bir	  kavanoz	  
görüntüsü	  ile	  birlikte	  rakamlarla	  ay	  
cinsinden	  ifade	  edilir.	  Bu	  sembolün	  
anlamı	  ambalajın	  açılmasını	  takiben	  
üzerinde	  rakam	  ve	  birimi	  ifade	  
edilen	  süre	  zarfında	  sağlıklı	  ve	  etkin	  
olduğu	  sürece	  kullanımını	  
önermektir.Bu	  piktogram	  
uluslararası	  bir	  ifade	  şekli	  olup	  
birçok	  üründe;	  kimyasal	  
malzemeler,	  yapışkan	  bantlar	  vb.,	  
kullanılabilir.	  	  

Bu	  ifadenin	  kullanıldığı	  yerde	  ikincil	  
bir	  raf	  ömrü	  mevcuttur.	  Piyasada	  ki	  
birçok	  ürün	  raf	  ömrüne	  sahiptir.	  
Yani	  üretim	  tarihini	  takiben	  üreticisi	  
tarafından	  önerilen	  ortamlarda	  
depolamak,	  taşınmak	  ve	  saklanmak	  
şartı	  ile	  yine	  üreticisi	  tarafından	  her	  

ürünün	  kendi	  karakterine	  uygun	  bir	  
süre	  içerisinde	  tüketilmesi	  önerilir.	  	  
Due	  Drop	  ise	  ikincil	  raf	  ömrünü	  takip	  
eden	  Akıllı	  bir	  Etiketleme	  sistemidir.	  
İkincil	  raf	  ömrünü	  açıklamak	  
gerekirse;	  bazı	  gıda	  ürünleri,	  
kozmetik	  veya	  kimyasallar	  özel	  şartlar	  
altında	  paketlenmektedir.	  	  
Burada	  amaç	  raf	  ömrünü	  uzatacak	  
doğru	  ambalajın	  seçimidir.	  Doğru	  
ambalaj	  bazen	  ışık	  geçirmez,	  bazen	  
içerisinde	  özel	  bir	  hava	  karışımı	  olan	  
ambalajdır.	  Tüm	  bu	  özellikler	  ambalaj	  
içerisinde	  korumaya	  alınan	  ürünün	  
kendisine	  özel	  olarak	  değişmektedir.	  
Kimisi	  ışığa,	  kimisi	  oksijene,	  kimisi	  
etilene	  ve	  benzeri	  dış	  etkilere	  hassas	  
ürünler	  mevcuttur.	  	  

Işte	  yukarıda	  belirtilen	  hassasiyetlere	  
sahip	  ürünlerde	  üreticilerin	  ambalajın	  
açılmasını	  takiben	  devreye	  giren	  
ikincil	  bir	  raf	  ömrü	  tanımlaması	  
mevcuttur.	  Due	  Drop	  Akıllı	  Etiketleri,	  
üzerine	  uygulandığı	  ürüne	  uygun	  olan	  
raf	  ömrünün	  takibine	  özel	  
ayarlanabilen	  kendinden	  yapışkanlı	  
bir	  etikettir.	  Kozmetik	  ürünlerde	  
ikincil	  raf	  ömrü	  sonuna	  gelindiğinde	  
bunu	  renk	  değiştirmek	  sureti	  ile	  
açıkça	  ifade	  eder.	  Böylelikle	  önerilen	  
kullanım	  süresi	  boyunca	  tüketiciye	  
yol	  göstererek	  bu	  süre	  limit	  dışına	  
çıktığında	  kullanıcıyı	  uyararak	  mevcut	  
ürünü	  yenisi	  ile	  değiştirmesi	  
gerektiğini	  hatırlatır.	  	  

Bu	  aktif	  etiket,	  birkaç	  gün	  raf	  ömrü	  
olan	  ürünlerden	  birkaç	  yıl	  raf	  ömrü	  
olan	  ürünlere	  kadar	  ayrı	  ayrı	  
kalibre	  edilebilir.	  Yüz	  kremleri,	  göz	  
altı	  kremleri,	  yaşlanmayı	  geciktirici	  
serumlar	  gibi	  bakım	  ürünlerinin	  
yanısıra	  rimel,	  ruj	  gibi	  renkli	  
kozmetik	  ürünlerinde	  de	  	  
kullanılabilir.	  	  

Tüketicisinin	  ürünlerinden	  önerilen	  
faydayı	  sağlamasını	  isteyen	  
üreticilerin	  tercihi	  Due	  Drop	  
tüketiciler	  için	  güvenilirliğin	  
göstergesidir.	  	  

DUE DROP ile Kozmetik 
ürünlerini cildiniz için en 
iyi olan zamanda kullanın 

 Tüketici	  ürünlerinde	  Akıllı	  Etiket	  
uygulamalarında	  yeni	  bir	  devir	  açacak	  

olan	  	  ikincil	  raf	  ömrü	  takip	  etiketi	  

Ürünlerin ambalajı 
açıldıktan sonra ne süre 
ile kullanılması güvenli ? 



 

 

 

 

N-‐Sedef	  dergisinin	  daha	  önceki	  sayıları	  için	  
http://sedef.com/basinda.php	  	  adresini	  ziyaret	  edebilirsiniz.	  
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