ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Z-SELECT 2000D ETIKET

Z-Select 2000D Etiket
Sabit kauçuk yapışkanlı direkt termal etiket.
İster bir depoda sevkiyat, toplama ve teslim alım etiketleri, ister ürün veya fiyat etiketleri basıyor olun, güvenilir, yüksek kaliteli yazdırma yapmak istersiniz. Zebra’nın direkt termal Z-Select 2000D etiketi bunu size sunabilir. Güvenilirlik ve yazdırma kalitesi sunma
amacıyla tasarlanan Z-Select 2000D, koruyucu bir üst tabaka, daha uzun yazıcı kafası ömrü ve nem, yağ ve diğer çevresel faktörlerine
dayanıklılık sağlar. Kalıcı, düşük sıcaklık için uygun bir yapışkana sahip olan Z-Select 2000D, sürekli kalite sunmasıyla her bir etikette en
iyi performansa kavuşmanızı sağlar. Z-Select 2000D etiketler çok çeşitli etiketlendirme uygulamaları ve yüzeyleri için önerilir.
Gıda ürünleri ile kullanım ve soğuk ortamlar için optimize edilmiştir.
Her sıcaklığa uygun kalıcı kauçuk yapışkanı sayesinde bu etiketler, 0°C’ye dek düşük sıcaklıklarda bile kolayca uygulanabilir ve
-40°C’den 50°C’ye dek sıcaklıklarda yapışma kuvvetini koruyarak
soğuk ortamlardaki varlıklar ile kullanım için ideal bir çözüm sunar.
Yapışkan, kuru ve nemli, yağsız gıda ürünleri ile doğrudan temas
konusunda Avrupa gıda mevzuatı AT 1935/20004, AB 10/2011 ve BfR
Tavsiyesi XXI ile uyumludur. Ayrıca kuru gıda ürünleri ile doğrudan
temas için FDA 175.105 mevzuatına da uygundur.
Zebra ZipShip — rafta ve gönderime hazır
Acele etikete mi ihtiyacınız var? Z-Select 2000D etiketler, Zebra
ZipShip programımızın bir parçasıdır — rafta, sevkiyata hemen hazır
şekilde. Hızlı gönderimden faydalanabilirsiniz ve minimum sipariş
miktarı, yalnızca bir kutudur.

Sorunsuz yazdırma için özel kaplamalı
Z-Select 2000D etiketler, yazıcınızın yazıcı kafasını koruyan, ultra
sorunsuz yazdırma sağlayan koruyucu bir üst tabaka içerir. Aynı
zamanda muhteşem yazdırma kalitesi ve keskin bir görüntü elde
edersiniz. Kaplaması da nem, yağ ve diğer çevresel faktörlere karşı
daha fazla direnç sağlayarak etiketlerinizin dayanıklılığını artırır.

Sorunsuz Baskı. Baskı Kalitesi. Zebra.
Baskı sarf malzemeleri, yazıcı kafası ömründen operasyonel verimliliğe kadar her şeyi etkiler. İşte bu nedenle, tutarlı, optimum performans sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. ISO 9001 sertifikalı, 23
noktada denetim süreci ve tutarlı malzemeler sayesinde siparişten
siparişe güvenilir performansı garanti ederiz. Etiketlerinizi ne zaman
sipariş ederseniz edin, aynı sürekli performansa güvenebilirsiniz.

Doğrudan Termal Malzeme
Z-Select 2000D direkt termal bir malzemedir - yani yazdırma için
ribbon gerekmez ve yalnızca tek bir stok ürününe ihtiyacınız olur.

Z-Select 2000D Etiket – soğuk ortamlarda etiketlendirme için her sıcaklığa uygun kalıcı yapışkan
sayesinde yüksek kaliteli yazdırma sunar.
Daha fazla bilgi için lütfen www.zebra.com/barcodesupplies adresini ziyaret edin.
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Teknik Özellikler
Malzeme

Bu Ribbon ile sunulan UL/cUL Sertifikalı Malzemeler

Hammadde Numarası

05311RM

Facestock

Mat beyaz üst kaplamalı termal görüntüleyici kağıdı
81 mikron

Yapışkan

Sabit kauçuk yapışkan
13 mikron

Kaplama

62 gsm glasin kaplama
51 mikron

Toplam
Kalınlık (+/-%10)

145 mikron +/- %10

Ortam

Kapalı alan

Sıcaklık Performansı
Minimum Uygulama
Sıcaklığı1
Çalışma Sıcaklığı
Aralığı2

Pazarlar ve Uygulamalar

0°C
-40°C ile 50°C arası

Tavsiye Edilen Yazıcılar ve Ribbonlar
Yazıcılar

Mobil, masaüstü, orta aralıkta ve yüksek performanslı
termal yazıcılar

Ribbonlar

Yok

Yapışkan Gücü
Oluklu

Veri yok

Çelik

Veri yok

Polikarbonat

Veri yok

Polietilen

Veri yok

Kimyasala Dayanıklılık
Zayıf Kimyasallar
Kan

Uygulamanızda test

Vücut Sıvısı

Uygulamanızda test

Tuzlu Su

Uygulamanızda test

Su

Uygulamanızda test

Cam Temizleyici

Uygulamanızda test

Orta Seviyede Kimyasallar
Alkol

Tavsiye edilmemektedir

Amonyak

Tavsiye edilmemektedir

Çamaşır Suyu

Tavsiye edilmemektedir

IPA

Tavsiye edilmemektedir

Sert Kimyasallar
Benzin

Tavsiye edilmemektedir

Gres

Tavsiye edilmemektedir

Yağ

Tavsiye edilmemektedir

Aşırı Sert Kimyasallar
Aseton

Tavsiye edilmemektedir

IR Yeniden Akışı

Tavsiye edilmemektedir

MEK

Tavsiye edilmemektedir

TCE

Tavsiye edilmemektedir

Ksilen

Tavsiye edilmemektedir

YOK - Ribbon gerekmez

Mevzuatlar ve Uygunluk
Yapışkan, kuru ve nemli, yağsız gıda ürünleri ile doğrudan temas konusunda
Avrupa gıda mevzuatı AT 1935/20004, AB 10/2011 ve BfR Tavsiyesi XXI; kuru gıda
ürünleri ile doğrudan temas konusunda FDA 175.105 mevzuatı veya alternatif
olarak fonksiyonel bariyer ile ayrılmış; BPA ve lateks içermez

Ürün Performansı ve Uygunluğu
Tavsiye edilen saklama %40 ila %50 Bağıl Nem ortamında, 20°C ila 25°C arası
sıcaklıklarda saklandığında 6 ay dayanır
koşulları
Uygulama içinde beklenen ürün ömrü 3

Kapalı alanda kullanım, 1 yıla kadar

Örnek Parça Numarası

SAMPLE5311/SAMPLE5311-D

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

Garanti
Sarf malzemeleri, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme
kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web
sayfasını ziyaret edin:
www.zebra.com/warranty

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.
3. Doğru uygulama ve uygun kullanım süresinin ardından (genellikle 24 saat)
belirtilen ürün ömrüne ulaşılacağını tahmin eder ama garanti etmeyiz.

Lojistik

• Amlalajlandırma
malzemeleri örn. kutu
veya paletler
Depoculuk

• Gönderi etiketleri
• Toplama etiketleri
• Alım etiketleri
Sağlık Sektörü
Perakende

• Raf etiketleri
• Ürün etiketleri
• Fiyat etiketleri
• Steril hizmet etiketleri
İmalat

• Yarı mamul ürün
etiketleri
Diğer

• Ürün tanımlama
etiketleri
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