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Zebra Sertifikalı Sarf Malzemeleri ile Sürekli Üstün Performans
Baskı sarf malzemeleri, yazıcı kafası ömründen operasyonel verimliliğe 
kadar birçok şeyi etkiler. İşte bu nedenle, tutarlı, optimum performans 
sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir 
ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. Sürekli kaliteyi garanti etmek adına 
ISO 9001 sertifikalı, 23 noktalı bir kalite denetim süreci uygularız ve 
asla farklı malzeme kullanmayız. Etiketlerinizi ne zaman sipariş ederse-
niz edin, aynı harika performansa güvenebilirsiniz.

Z-Perform™ 1000D PF Etiket

Fenol İçermez
Pek çok termal sarf malzemesinde geliştirici olarak fenol kullanılır. 
Fenoller, bazıları tarafından olumsuz sağlık durumlarına yol açabilecek 
olan tehlikeli kimyasallar olarak görülür. Zebra’nın Z-Perform 1000D 
PF malzemesi size fenollere ideal bir etiketleme alternatifi sunarken, 
Zebra Sertifikalı Sarf Malzemeleri’nden güvendiğiniz performansı da 
sunar.

Geliştirici Olarak C Vitamini İçerir
Z-Perform 1000D PF etiket, alternatif, fenol içermeyen bir geliştirici 
(C vitamini) kullanan yenilikçi bir doğrudan termal kağıt malzemedir. 
Etiketin üzerindeki turuncu ton, malzemenin fenol içermediğini belir-
terek şirketinize kendinizi çevre açısından bilinçli bir global iş ortağı 
ve de paydaşlarının sağlık ve esenliğine önem veren bir şirket olarak 
tanıtmasını sağlar.

Çeşitli Uygulamalar için Uzun Dönemli Yapışkanlık Sunar
Oluklu ambalaj üzerinde mükemmel yapışma sağlayan kalıcı akrilik 
yapışkanı sayesinde Z-Perform 1000D PF etiketleri gönderim, sevkiyat 
ve depolama alanlarında çok çeşitli kapalı alan işlemlerinde kullanıla-
bilir.

Z-Perform 1000D PF — Güvenilir performans sunan fenolsüz doğrudan termal etiket.
Zebra Z-Perform 1000D PF etiketleri hakkında daha fazla bilgi için www.zebra.com/supplies adresini ziyaret edin

Pek çok termal malzemeler, kullanıcıların sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olabilecek BPS veya BPA gibi fenol geliştiriciler içerir. Fakat Ze-
bra’nın Z-Perform 1000D PF etiketi size benzersiz bir alternatif sunar. Bu doğrudan termal kağıt, geliştirici olarak C vitamini içermesiyle size 
fenollere ideal bir alternatif sunarken, Zebra’nın Z-Perform ailesinden güvendiğiniz performansı da sunar. C vitamini geliştirici, malzemeye 
turuncu bir renk katarak, markanızın çevre açısından duyarlı bir global partner olarak rakipleri arasında öne çıkmasına izin verir. Sabit akrilik 
yapışkan, -4º F/-20º C dereceye kadar soğuk yüzeylere uygulanabilir. Zebra’ya özgü işçilik ve dayanıklılık sayesinde de her bir etikette 
optimize performansa güvenebilirsiniz. Z-Perform 1000D PF etiketleri, gönderim, teslimat ve yarı mamul mal dahil olmak üzere çok çeşitli 
etiketleme işlemleri için önerilir.

Sabit akrilik yapışkanlı direkt termal, fenol içermeyen kağıt etiket.
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Taşımacılık ve Lojistik
• Gönderim ve alım

İmalat
• Ürün tanımlama 
teslimat

Perakende
• Fiyat indirimi etiketleri

Malzeme

Facestock Kaplamasız doğrudan termal kağıt
2,1 mil

Yapışkan Sabit akrilik yapışkan
0,8 mil

Kaplama 40 lb yarı beyazlatılmış kraft malzeme
2,4 mil

Toplam Kalınlık
(+/- %10)

5,3 mil

Ortam İç mekanda kullanım

Sıcaklık Performansı

Minimum Uygulama 
Sıcaklığı¹

38ºF/3ºC

Çalışma Sıcaklığı 
Aralığı²

-65ºF ila 200ºF/-54ºC ila 93ºC arası

Tavsiye Edilen Yazıcılar ve Ribbonlar

Yazıcılar Doğrudan termal yazıcı; en iyi performans için 
Zebra’nın mobil ve masaüstü orta aralıklı ve yüksek 
performanslı termal yazıcılarını kullanın

Ribbonlar Yok

Yapışkan Gücü

Oluklu 5 dakikalık oyalanma süresi: *
24 saatlik oyalanma süresi: *

Çelik 5 dakikalık oyalanma süresi: *
24 saatlik oyalanma süresi: *

Polikarbonat 5 dakikalık oyalanma süresi: *
24 saatlik oyalanma süresi: *

Polietilen 5 dakikalık oyalanma süresi: *
24 saatlik oyalanma süresi: *

 * Yapışkan ve yüzey arasındaki çekimin malzemenin 
yırtılmasına neden olacak kadar güçlü olduğunu belirtir. 
Testler oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir.

Kimyasala Dayanıklılık

Zayıf Kimyasallar  

Kan Uygulamanızda test

Vücut Sıvısı Uygulamanızda test

Tuzlu Su Uygulamanızda test

Su Uygulamanızda test

Cam Temizleyici Tavsiye Edilmemektedir

Orta Seviyede Kimya-
sallar

 

Alkol Tavsiye Edilmemektedir

Amonyak Tavsiye Edilmemektedir

Çamaşır Suyu Tavsiye Edilmemektedir

IPA Tavsiye Edilmemektedir

Sert Kimyasallar  

Benzin Tavsiye Edilmemektedir

Gres Tavsiye Edilmemektedir

Aşırı Sert Kimyasallar  

Aseton Tavsiye Edilmemektedir

IR Yeniden Akışı Tavsiye Edilmemektedir

MEK Tavsiye Edilmemektedir

TCE Tavsiye Edilmemektedir

Ksilen Tavsiye Edilmemektedir

Mevzuatlar ve Uygunluk

Bilgi Paragrafı Dolaylı gıda gereksinimleri için FDA 175.105 kurallarına 
uygundur

Ürün Performansı ve Uygunluğu

Tavsiye Edilen Saklama 
Koşulları

%50 RH’de 72ºF /22ºC

Uygulamada Daha 
Uzun Kullanım Ömrü

Kapalı alanda kullanım, 1 yıl dayanır

Son Kullanımda Malzeme Testi 

Bu belgede yer alan bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve özelliklerin ayarlan-
masında kullanılması amaçlanmamıştır. Zebra ürünlerinin tüm alıcıları, ürünün 
benzersiz uygulamalarının tüm gereksinimlerine uygun olup olmadığını bağımsız 
olarak belirlemekten tek başına sorumlu olacaktır.

Dipnotlar

1.  Etiket yapıştırılırken ortam ve yüzey bu sıcaklığın üzerinde olmalıdır.
2. Doğru uygulama ve uygun bekleme süresi (genellikle 24 saat) sonrasında sarf 
malzemesi bu sıcaklık aralığına dayanır.

Pazarlar ve Uygu-
lamalarÖzellikler
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