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Nadaje się do wielodniowego użytku
Informacje wydrukowane na opaskach Z-Band Splash są czytelne 
i możliwe do zeskanowania przez wiele dni, co sprawia, że jest to 
idealne rozwiązanie dla parków rozrywki i parków wodnych.

Opaska na rękę Z-Band Splash

Odporność na kontakt z wodą
Opaski na rękę Z-Band Splash wykorzystują trwały, wodoodporny 
klej, który jest odporny na kontakt z wodą i rozmazywanie. Opaski 
są również odporne na działanie balsamów do opalania i środków 
do dezynfekcji rąk.

Zebra ZipShip – gotowe do zamówienia i wysłania
Potrzebujesz etykiety w krótkim czasie? Opaski Z-Band Splash 
wchodzą w skład programu 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.

Zyskaj możliwość dokonywania bezgotówkowych transakcji w punktach sprzedaży i zarządzania 
dostępem dzięki opaskom Z-Band Splash.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/hospitality-wristbands

Opaski na rękę z kodem kreskowym Z-Band Splash do druku na żądanie umożliwiają bezgotówkowe transakcje w punkcie sprzedaży 
i zarządzanie dostępem. Opaski Z-Band Splash zostały zaprojektowane z myślą o wielodniowym użytku. Są dostępne w siedmiu kolo-
rach z samoprzylepnymi, wodoodpornymi zapięciami na wypadek nadmiernego narażenia na wodę. dzięki temu są idealnym rozwią-
zaniem do parków rozrywki, parków wodnych i obiektów hotelowych. Dzięki temu rozwiązaniu druku opasek na żądanie parki rozrywki 
mogą mieć zredukować przypadki oszustw związanych z biletami oraz straty związane z fałszerstwem i kradzieżami. Opaski na rękę 
Z-Band Splash umożliwiają dokonywanie transakcji bezgotówkowych, zapewniając gościom szybką i komfortową obsługę.

Rozwiązanie opasek na rękę dla gości do druku termicznego
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Struktura materiału

Numer surowca 68146SRM

Materiał Błyszczący polipropylen do obrazowania termicznego
100 mikronów +/- 10%

Samoprzylepne 
zapięcie

Trwały klej kauczukowy na podkładzie siarczanowym
100 mikronów +/- 10%

Środowisko użytkowe Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Wydajność w różnych temperaturach

Minimalna temperatu-
ra stosowania1

10°C

Zakres temperatury 
użytkowej2

od -40°C do 70°C

Zalecane drukarki i taśmy barwiące

Drukarki HC100, biurkowe, seria ZT200 i drukarki termiczne 
ST410 przy użyciu uchwytu nośników 25 mm

Zaczernienie/druk
Ustawienia prędkości

Drukarki ZPL 
Zaczernienie: 22
Szybkość druku: 50 mm/s

 Drukarki EPL
 Zaczernienie: 13
Szybkość druku: 50 mm/s
Ustawienia drukarki Zebra HC100 automatycznie 
zaprogramowane przy szybkości druku 102 mm/s

Testy wytrzymałości

Test ścieralności Zaliczenie: Wytrzymuje 1000-krotne ścieranie przy 
użyciu suchej ściereczki

Woda Zaliczenie: Wytrzymuje całkowite zanurzenie w 
wodzie o temperaturze 40°C przez okres do 6 godzin

91% IPA Zaliczenie: Wytrzymuje 50-krotne pocieranie nasą-
czonym aplikatorem bawełnianym

70% IPA Zaliczenie: Wytrzymuje 50-krotne pocieranie nasą-
czonym aplikatorem bawełnianym

Betadine Zaliczenie: Wytrzymuje 100-krotne pocieranie nasą-
czonym aplikatorem bawełnianym

Purell Zaliczenie: Wytrzymuje 50-krotne pocieranie nasą-
czonym aplikatorem bawełnianym

Wytrzymałość na 
rozciąganie

Zaliczenie: Wytrzymuje siłę do 45 funtów

Odporność na substancje chemiczne

Łagodne środki 
chemiczne

 

Krew Zalecane

Płyny ustrojowe Zalecane

Słona woda Zalecane

Woda Zalecane

Środek do mycia okien Zalecane

Środki chemiczne o 
umiarkowanej sile 
działania

 

Alkohol Przetestować w ramach danego zastosowania

Amoniak Przetestować w ramach danego zastosowania

Wybielacz Przetestować w ramach danego zastosowania

Alkohol izopropylowy Przetestować w ramach danego zastosowania

Środki chemiczne o 
wysokiej sile działania

 

Benzyna Niezalecane

Tłuszcz Niezalecane

Olej Niezalecane

Dane techniczne
Środki chemiczne 
o ekstremalnej sile 
działania

 

Aceton Niezalecane

IR Reflow Niezalecane

MEK Niezalecane

TCE Niezalecane

Ksylen Niezalecane

Wymogi prawne i zgodność z przepisami

Nie zawiera lateksu ani BPA

Wydajność i odpowiedniość produktu

Zalecane warunki 
przechowywania
 

22°C przy wilgotności względnej 50%

Przewidywany okres 
użytkowania
w zastosowaniu3

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz do 5 dni; należy to 
sprawdzić w danym zastosowaniu

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.

Turystyka, gastro-
nomia i organizacja 
imprez
• Parki wodne i ośrodki 

wypoczynkowe
• Koncerty i festiwale 

muzyczne
• Wystawy i targi
• Parki rozrywki i parki 

tematyczne
• Identyfikacja gości i 

pracowników podc-
zas imprez

• Zastosowania 
wymagające dokon-
ywania transakcji 
bezgotówkowych lub 
weryfikacji wieku

Branże i zasto-
sowania
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