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Zawiera surowce pochodzące z recyklingu
Materiał na etykiety Z-Perform 1000D-E zawiera 15% materiałów 
pochodzących z recyklingu i został opracowany zgodnie z koncepcją 
gospodarki o obiegu zamkniętym, która pozwala oszczędzać zasoby, 
w tym wodę, energię i gazy cieplarniane, a jednocześnie zapewnia 
taką samą jakość druku jak w przypadku materiałów standardowej 
klasy.

Z-Perform 1000D-E

Nadaje się do recyklingu i ulega biodegradacji
Po nałożeniu na opakowanie papierowe materiał Z-Perform 1000D-E 
nie wymaga usunięcia przed oddaniem do recyklingu, co pozwala 
zmniejszyć ilość opakowań trafiających na wysypiska. 

Drukuj pewnie. Drukuj w wysokiej jakości. Drukuj z firmą Zebra.
Materiały eksploatacyjne do drukowania mogą mieć wpływ na wszys-
tko – od żywotności głowicy drukującej po wydajność operacyjną. 
Dlatego projektujemy i produkujemy własną linię materiałów eksploa-
tacyjnych do drukowania termicznego i poddajemy je rygorystycznym 
testom, dzięki czemu możemy zapewnić stałą, optymalną jakość 
druku. Korzystamy z certyfikowanego (ISO 9001), 23-punktowego 
procesu kontroli jakości, aby zapewniać spójną jakość produktów. 
Możesz liczyć na tę samą doskonałą wydajność bez względu na to, 
kiedy zamówisz etykiety.

Realizuj cele zrównoważonego rozwoju bez utraty jakości dzięki 
materiałowi Z-Perform 1000D-E.

Więcej informacji można znaleźć na stronie  www.zebra.com/barcodesupplies

Firma Zebra oferuje materiał do druku etykiet papierowych Z-Perform 1000D-E zawierający surowce z recyklingu, który stanowi bardziej 
zrównoważone rozwiązanie bez utraty jakości. To doskonały wybór dla właścicieli firm dbających o środowisko, które dążą do osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju. Dzięki partnerstwu firmy Zebra z głównymi dostawcami materiałów oraz jej zaangażowaniu w zrów-
noważony rozwój możemy oferować nowe produkty i rozwiązania w miarę pojawiania się ich na rynku. Materiał do druku etykiet Z-Perform 
1000D-E nadaje się do recyklingu i ulega biodegradacji, co oznacza, że po zastosowaniu na opakowaniach papierowych nie trzeba go 
usuwać przed recyklingiem, co pozwala zoptymalizować wydajność operacyjną i zredukować ilość odpadów trafiających na wysypiska.

Etykiety papierowe z materiałów pochodzących z recyklingu 
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Usługi logistyczne
• Etykietowanie ma-
teriałów opakowa-
niowych, np. pudełek 
i palet

Magazyny
• Etykiety wysyłkowe, 
kompletacyjne i 
odbiorcze

Handel detaliczny
• Etykiety na brzegach 
półek; etykiety pro-
duktowe i cenowe

Produkcja
• Etykiety dla produkcji 
w toku

Inne
• Etykiety do identyfi-
kacji produktów

Struktura materiału

Nr RM 10035939RM

Materiał Matowy biały niepowlekany papier do obrazowania 
termicznego
75 mikrometrów

Klej Klej na bazie kauczuku do zastosowań ogólnych
12 mikrometrów

Podkład Pokład typu glassine 55 g/m2
49 mikrometrów

Łączna grubość (+/- 
10%)

136 mikrometrów

Ochrona środowiska Do użytku wewnątrz pomieszczeń; w niskich tempe-
raturach

Wydajność w różnych temperaturach

Minimalna temperatura 
stosowania

0°C

Zakres temperatury 
użytkowej

-40° C do 50° C

Zalecane drukarki i taśmy barwiące

Drukarki Dowolna drukarka termiczna firmy Zebra

Taśmy barwiące Nie dotyczy – produkt do druku termicznego

Odporność na substancje chemiczne

Ten produkt przeznaczony jest do zastosowań wymagających ograniczonej trwałoś-
ci obrazu. Należy unikać kontaktu z wilgocią, olejami, tłuszczami, plastyfikatorami i 
silnym oświetleniem.

Zgodność z przepisami

Nie zawiera BPA.
Zgodne z Załącznikiem XVII do Rozporządzenia (WE)
nr 1907/2006.
Klej jest zgodny z europejskimi dyrektywami i przepisami dotyczącymi żywności, 
wymogami FDA 175.105 oraz niemieckimi zaleceniami XXI opublikowanymi przez 
BfR. 

Wydajność i odpowiedniość produktu

Zalecane warunki
przechowywania

1 rok przechowywania w temperaturze od 20° C do 25° 
C przy wilgotności względnej od 40 do 50%

Przewidywany okres 
użytkowania
po zastosowaniu

Do użytku wewnątrz pomieszczeń przez okres do 1 
roku

Badania materiałowe w zastosowaniach końcowych

Informacje zawarte w tym dokumencie mają służyć jedynie jako wskazówki i nie 
są przeznaczone do ustalania specyfikacji. Wszyscy nabywcy produktów Zebra 
ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niezależne ustalenie, czy dany produkt 
spełnia wszystkie wymagania związane z danym zastosowaniem. Wszystkie 
produkty należy wstępnie przetestować, aby mieć pewność, że spełniają wszystkie 
zamierzone wymagania konkretnych zastosowań końcowych. 
 

Gwarancja

Materiały eksploatacyjne są objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe 
na okres 1 (jednego) roku od daty wysyłki. Szczegółowe informacje na temat 
gwarancji podane są na stronie:
www.zebra.com/warranty 
 

Branże i zasto-
sowaniaDane techniczne
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