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Specjalna powłoka zapewniająca bezproblemowe drukowanie
Etykiety Z-Select 2000D posiadają ochronną warstwę wierzchnią, 
która zapewnia wyjątkowo gładki druk i chroni głowicę drukującą 
drukarki. Zyskujesz także doskonałą jakość wydruku i wyrazisty 
druk. Ponadto powłoka ta zapewnia zwiększoną odporność na 
wilgoć, oleje i inne czynniki środowiskowe, co zwiększa trwałość 
etykiet.

Materiał do druku termicznego
Z-Select 2000D jest materiałem do druku termicznego, co oznacza, 
że do drukowania nie jest wymagana taśma barwiąca, dzięki czemu 
nie potrzebujesz przechowywać żadnych dodatkowych zapasów.

Etykieta Z-Select 2000D

Zoptymalizowane do użytku z produktami spożywczymi oraz w 
zimnym środowisku
Dzięki trwałemu klejowi kauczukowemu do stosowania we wszyst-
kich temperaturach etykiety te można bezpiecznie przyklejać już w 
temperaturze 0°C oraz zachowują przyczepność w temperaturach 
od -40°C do 50°C, dzięki czemu doskonale nadają się do stosowania 
w zimnych środowiskach. Klej jest zgodny z europejskimi przepisami 
dotyczącymi żywności EC 1935/20004, EU 10/2011 i zaleceniem BfR 
XXI dotyczącym bezpośredniego kontaktu z suchymi i wilgotnymi 
nietłustymi produktami spożywczymi. Spełnia również wymagania 
FDA 175.105 dotyczące bezpośredniego kontaktu z suchymi produk-
tami spożywczymi.

Zebra ZipShip – gotowe do zamówienia i wysłania
Potrzebujesz etykiety w krótkim czasie? Etykiety Z-Select 2000D 
wchodzą w skład naszego programu Zebra ZipShip – są dostępne w 
magazynie i gotowe do natychmiastowej wysyłki. Zyskujesz szybką 
wysyłkę, a minimalne zamówienie to tylko jedno opakowanie.

Drukuj pewnie. Drukuj w wysokiej jakości. Drukuj z firmą Zebra.
Materiały eksploatacyjne do drukarek mogą mieć wpływ na wszys-
tko – od żywotności głowicy drukującej po wydajność operacyjną. 
Dlatego projektujemy i produkujemy własną linię materiałów eks-
ploatacyjnych do druku termicznego i poddajemy je rygorystycznym 
testom, dzięki czemu możemy zapewnić stałą, optymalną jakość 
druku. Stosujemy 23-punktowy proces kontroli zgodny z normą 
certyfikatu ISO 9001 oraz jednakowe materiały, aby zapewnić nie-
zawodną wydajność przy każdym zamówieniu. Bez względu na to, 
kiedy zamówisz etykiety, możesz liczyć na tę samą wydajność.

Etykiety Z-Select 2000D zapewniają wysoką jakość druku i posiadają trwały klej do stosowania we 
wszystkich temperaturach do etykietowania w zimnych środowiskach.

Więcej informacji na stronie: www.zebra.com/barcodesupplies

Potrzebujesz niezawodnego druku wysokiej jakości – niezależnie od tego, czy drukujesz etykiety wysyłkowe, kompletacyjne i odbiorc-
ze w magazynie, czy też etykiety produktowe lub cenowe. Etykiety Zebra Z-Select 2000D do druku termicznego zapewniają właśnie tę 
niezawodność. Zaprojektowane z myślą o niezawodności i jakości druku etykiety Z-Select 2000D posiadają ochronną warstwę wierz-
chnią, która pozwala zwiększyć żywotność głowicy drukującej oraz zapewnia odporność na wilgoć, oleje i inne czynniki środowiskowe. 
Dzięki trwałemu niskotemperaturowemu klejowi etykiety Z-Select 2000D oferują stałą jakość, dzięki czemu możesz mieć pewność 
optymalnych wyników przy każdej etykiecie. Etykiety Z-Select 2000D są zalecane do szerokiej gamy zastosowań i powierzchni etykie-
towania.

Etykieta do druku termicznego z permanentnym klejem kauczukowym
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Struktura materiału

Numer surowca 05311RM

Materiał Biały matowy papier do obrazowania termicznego
81 mikronów

Klej Permanentny klej kauczukowy
13 mikronów

Podkład Pokład typu glassine 62 g/m2
51 mikronów

Ogółem
Grubość (+/-10%)

145 mikronów +/- 10%

Środowisko użytkowe W pomieszczeniach

Wydajność w różnych temperaturach

Minimalna temperatu-
ra stosowania1

0°C

Zakres temperatury 
użytkowej2

od -40°C do 50°C

Zalecane drukarki i taśmy barwiące

Drukarki Drukarki mobilne, stacjonarne, termiczne średniej i 
wysokiej klasy

Taśmy barwiące Nie dot.

Siła kleju

Tektura falista Brak dostępnych danych

Ze stali Brak dostępnych danych

Poliwęglan Brak dostępnych danych

Polietylen Brak dostępnych danych

Odporność na substancje chemiczne

Łagodne środki 
chemiczne

 

Krew Przetestować w ramach danego zastosowania

Płyny ustrojowe Przetestować w ramach danego zastosowania

Słona woda Przetestować w ramach danego zastosowania

Woda Przetestować w ramach danego zastosowania

Środek do mycia okien Przetestować w ramach danego zastosowania

Środki chemiczne o 
umiarkowanej sile 
działania

 

Alkohol Niezalecane

Amoniak Niezalecane

Wybielacz Niezalecane

Alkohol izopropylowy Niezalecane

Środki chemiczne o 
wysokiej sile działania

 

Benzyna Niezalecane

Tłuszcz Niezalecane

Olej Niezalecane

Środki chemiczne 
o ekstremalnej sile 
działania

 

Aceton Niezalecane

IR Reflow Niezalecane

MEK Niezalecane

TCE Niezalecane

Ksylen Niezalecane

Materiały z certyfikatem UL/cUL do stosowania z tą taśmą 

Dane techniczne
barwiącą

Nie dotyczy – taśma nie jest wymagana

Wymogi prawne i zgodność z przepisami

EC 1935/2004, EU 10/2011 i zalecenie BfR XIV dotyczące bezpośredniego kon-
taktu z suchymi i wilgotnymi nietłustymi środkami spożywczymi; wymagania FDA 
175.105 dotyczące bezpośredniego kontaktu z suchymi środkami spożywczymi, 
lub alternatywnie oddzielone barierą funkcjonalną; bez BPA i lateksu 

Wydajność i odpowiedniość produktu

Zalecane warunki 
przechowywania
 

6 miesięcy w przypadku przechowywania w tempe-
raturze od 20°C do 25°C przy wilgotności względnej 
od 40% do 50%

Przewidywany okres 
użytkowania
w zastosowaniu3

Użytek wewnątrz pomieszczeń, do 1 roku

Numer części próbki SAMPLE5311/SAMPLE5311-D

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. 

Gwarancja

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

Przypisy

1. W czasie naklejania etykiety temperatura otoczenia i powierzchni powinna być 
wyższa od tej temperatury.
2. Po prawidłowej aplikacji i odpowiednim czasie oczekiwania (zwykle 24 godzi-
ny), nośnik będzie odporny na ten zakres temperatur.
3. Po prawidłowej aplikacji i odpowiednim czasie oczekiwania (zwykle 24 
godziny) spodziewamy się, ale nie gwarantujemy, że żywotność będzie taka jak 
wskazana.

Służba zdrowia
• Etykiety dla usług 

w środowiskach 
sterylnych

Sektor produkcji
• Etykiety dla produkcji 

w toku

Inne
• Etykiety do identyfi-

kacji produktów

Handel
• Etykiety na półki
• Etykiety produktowe
• Etykiety cenowe

Magazyny
• Etykiety wysyłkowe
• Etykiety do komple-

towania
• Pokwitowania 

odbioru

Usługi logistyczne
• Etykietowanie ma-

teriałów opakowa-
niowych, np. pudełek 
i palet

Branże i zasto-
sowania
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