
Fitas de resina
PRODUCT SPEC SHEET

Excelente resistência a produtos químicos e temperatura
Nossa formulação de fita de resina de alto desempenho produz ima-
gens que são resistentes à maioria dos ambientes adversos quando 
impressas em etiquetas e materiais de etiqueta sintéticos da Zebra, 
incluindo manchas, umidade, abrasão, temperaturas extremas e pro-
dutos químicos.

Fitas de resina

Desempenho consistentemente excepcional com os suprimentos 
certificados da Zebra
As fitas da Zebra passam por testes de desempenho rigorosos. Nossa 
equipe de pesquisa e desenvolvimento de suprimentos executa 
testes rigorosos de qualidade, durabilidade e vida útil da cabeça de 
impressão depois da impressão em uma ampla gama de tipos de ma-
teriais em várias velocidades em impressoras da Zebra. O resultado 
é o tempo máximo em operação e etiquetas escaneáveis. Como uma 
empresa com certificação ISO 9001, seguimos processos consistentes 
e nunca substituímos materiais. Assim, você pode contar com a mes-
ma formulação e o mesmo desempenho excelentes todos as vezes 
que faz um pedido.

Zebra ZipShip: disponível e pronto para remessa
Precisa de sua fita com urgência? A fita de resina 5095 faz parte do 
nosso programa Zebra ZipShip, disponível no estoque e pronta para 
remessa imediata. Você conta com remessa rápida, e o pedido míni-
mo é de apenas uma caixa.

Você pode contar com uma qualidade de impressão premium consistente com a fita de resina 5095 da 
Zebra.

Para obter mais informações, visite www.zebra.com/supplies

A qualidade de suas fitas térmicas afeta tudo, desde o desempenho da etiqueta e a vida útil da cabeça de impressão até a produtividade 
de suas operações. Você pode contar com um desempenho premium consistente com a fita de resina 5095 da Zebra. Essa fita de alto 
desempenho oferece excelente resistência a produtos químicos e temperatura, e oferece excelente qualidade de impressão, mesmo com 
fontes pequenas, gráficos e códigos de barras girados. Ela é aprovada por UL/cUL para uso com materiais de etiqueta selecionados da 
Zebra.

Fita resinada de alto desempenho para uso em sintéticos foscos ou com 
brilho
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• Etiquetas expostas a 
calor, vapor, solven-
tes, abrasão e fricção

• Aplicações de etique-
tagem em ambientes 
externos extremos

• Etiquetas de contêi-
neres de produtos 
químicos

• Etiquetas expostas a 
água, vapor, soluções 
alcalinas e ácidas

• Etiquetas automotivas

• Placas de classe 
industrial e etiquetas 
escaneadas frequen-
temente

Especificações técnicas

Cor Preto

Formulação da tinta Resina

Filme de base Poliéster

Calibre do filme de base 4,5 mícrons

Calibre total 6,5 mícrons +/- 10%

Recursos de escanea-
mento

IV e luz visível

Desempenho e adequação do produto

Condições recomenda-
das de armazenamento 
(antes do uso)

Duração de 1 ano quando armazenada em 23 °F a 104 
°F/-5 °C a 40 °C, com umidade relativa de 20% a 85%

Escaneabilidade de código de barras1

Velocidade de 
impressão de código 
normal de 10 ou 12 mil 
de até 203,2 mm/s

Typical ANSI Grade A

Velocidade de 
impressão de código 
de 15 mil girado de até 
152,4 mm/s

Typical ANSI Grade B

Resistência da impressão2

Limpa-vidros com 
amônia

Bom

Formula 409 Bom

Skydrol Não recomendável

Óleo de motor Bom

Fluido de freios Teste em sua aplicação

Desengordurante Gunk Bom

WD-40 Bom

Genesolv Não recomendável

Rho-Tro Não recomendável

Hexane Bom

Xileno Não recomendável

Gasolina Teste em sua aplicação

Acetona Não recomendável

Álcool (álcool isopropil 
a 90%)

Bom

Materiais certificados por UL/cUL com essa fita

Z-Ultimate® 3000T White
Z-Ultimate® 3000T Silver
Z-Xtreme™ 4000T White
Z-Xtreme™ 4000T White High-Tack
Z-Xtreme™ 4000T Silver High-Tack
Z-Ultimate® 2500T White
Z-Ultimate® 3000T Yellow
Z-Ultimate® 3000T High-Tack
8000T Void Matte

Regulamentos e conformidade

A fita 5095 é conforme com o seguinte: 
REACH/ Substances of Very High Concern (SVHC)
RoHS
Lei Dodd-Frank (Minerais em conflito)
Lei de controle de substâncias tóxicas de 1976
California Proposition 65
FDA 21 CFR Parte 175.300 – Contato indireto com alimentos – revestimento de 
resina e polímeros
European Food Directive 1935/2004/EC
Lei Foodstuffs and Consumer Goods e LFGB aprovados
Isenta de alógenos, isenta de látex, isenta de derivados animais, isenta de BP

Tamanhos padrão para impressoras da Zebra

Impressoras térmicas P4T, de porte médio e de alto desempenho, mecanismos da 
Zebra, outras impressoras legadas da Zebra
Outras larguras/comprimentos estão disponíveis a pedidos, sujeito a quantidades 
de pedido e prazos mínimos

Testes de materiais na aplicação final

As informações contidas neste documento são apenas para orientação, não estão 
destinadas ao uso em especificações de configuração. Todos os compradores de 
produtos da Zebra serão exclusivamente responsáveis por determinar de forma 
independente se o produto está em conformidade com todos os requisitos de sua 
aplicação específica. Todos os produtos devem ser pré-testados para garantir que 
atendam a todos os requisitos pretendidos das aplicações específicas do usuário 
final.
Para testar esta fita em impressoras Zebra de médio e alto desempenho, solicite 
o número de peça 05095BK11005. Para testar em outros modelos de impressora, 
entre em contato com o representante especialista em suprimentos.

Notas de rodapé

1. Os testes de capacidade de escaneamento foram realizados em etiquetas sintéti-
cas usando impressoras da Zebra.
2. Os testes de durabilidade de impressão foram realizados em Z-Xtreme ™ 4000T 
branco usando 10 ciclos (20 fricções) com o Crockmeter.
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