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PRODUCT SPEC SHEET

Kimyasallara ve sıcaklığa mükemmel dayanıklılık
Yüksek performanslı reçineli ribbon formüllerimiz, Zebra’nın sentetik 
etiket malzemeleri üzerine yazdırıldığında en zorlu ortamlara bile karşı 
koyabilen görseller yaratır - bulaşma, nem, aşınma, aşırı sıcaklıklar ve 
kimyasal maddeler dahil olmak üzere.

Reçineli Ribbon

Zebra Sertifikalı Sarf Malzemeleri ile sürekli üstün performans
Zebra ribbonlarının performansı sıkı testlerden geçmektedir. Sarf 
malzemeleri Ar-Ge ekibimiz, Zebra yazıcılarında çeşitli hızlarda, geniş 
bir malzeme tipi yelpazesi üzerinde yazdırma yaparak sıkı yazdırma 
kalitesi, dayanıklılık ve yazıcı kafası kalite testleri gerçekleştirir. Sonuç: 
yazıcının maksimum süre çalışması ve taranabilir etiketler. ISO 9001 
sertifikalı bir şirket olarak tutarlı süreçlere bağlı kalır ve asla alternatif 
malzemeler kullanmayız. Bu nedenle, her sipariş verdiğinizde aynı 
mükemmel formül ve performansa güvenebilirsiniz.

Zebra ZipShip — rafta ve gönderime hazır
Acilen ribbona ihtiyacınız mı var? 5095 reçineli ribbon, Zebra ZipShip 
programına dahil olup, raftan alındığı gibi anında gönderime hazırdır. 
Hızlı gönderimden faydalanabilirsiniz ve minimum sipariş miktarı, 
yalnızca bir kutudur.

Zebra’nın 5095 yüksek performanslı reçineli ribbonu ile tutarlı, birinci sınıf yazdırma performansını ga-
rantileyin.

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/supplies

Termal ribbonlarınızın performansı, etiket performansından yazıcının ömrüne, hatta operasyonlarınızın üretkenlik seviyesine dek her şeyi 
etkiler. Zebra’nın 5095 Reçineli Ribbonu ile tutarlı, birinci sınıf performansı garantileyebilirsiniz. Bu yüksek performanslı ribbon, kimyasal ma-
dde ve sıcaklıklara karşı mükemmel dayanıklılık göstererek, küçük yazı tipleri, grafikler ve rotasyonlu barkodlarda bile mükemmel yazdırma 
kalitesi sunar. Belirli Zebra etiket malzemeleri ile kullanım için UL/cUL onaylıdır.

Mat ve parlak sentetik yüzeylerde kulanım için yüksek performanslı reçi-
neli ribbon
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• Sıcaklık, buhar, 
çözeltiler, aşınma ve 
sürtünmeye maruz 
kalan etiketler

• Zorlu ortamlarda 
açık hava etiketleme 
uygulamaları

• Kimyasal konteyner 
etiketleri

• Su, buhar, alkalı veya 
asitli çözeltilere maruz 
kalan etiketler

• Otomotiv etiketleri

• Endüstriyel derece-
lendirme plakaları ve 
sık taranan etiketler

Teknik Özellikler

Renk Siyah

Mürekkep Formülü Reçineli

Baz Film Polyester

Baz Film Kaliperi 4,5 mikron

Toplam Kaliper 6,5 mikron +/- %10

Barkod Okuma Öze-
llikleri

IR ve gözle görülür ışık

Ürün Performansı ve Uygunluğu

Tavsiye edilen saklama 
koşulları (kullanımdan 
önce)

%20 ila %85 Bağıl Nem ortamında, 23°F ila 104°F/-5°C 
ila 40°C arası sıcaklıklarda saklandığında 1 yıl dayanır

Barkod Okunabilirliği1

Saniyede 203,2 mm 
yazdırma hızına dek 10 
ila 12 mil normal kod

Tipik ANSI Derecesi A

Saniyede 152,4 mm 
yazdırma hızına dek 15 
mil rotasyonlu kod

Tipik ANSI Derecesi B

Yazdırma Dayanıklılığı2

Amonyaklı cam temi-
zleyici

İyi

Formula 409 İyi

Skydrol Tavsiye edilmemektedir

Motor Yağı İyi

Fren Sıvısı Uygulamanızda test

Yapışkan Yağ Giderici İyi

WD-40 İyi

Genesolv Tavsiye edilmemektedir

Rho-Tro Tavsiye edilmemektedir

Hexane İyi

Ksilen Tavsiye edilmemektedir

Benzin Uygulamanızda test

Aseton Tavsiye edilmemektedir

Alkol (%90 İzopropil 
Alkol)

İyi

Bu Ribbon ile sunulan UL/cUL Sertifikalı Malzemeler

Z-Ultimate® 3000T Beyaz
Z-Ultimate® 3000T Gümüş
Z-Xtreme™ 4000T Beyaz
Z-Xtreme™ 4000T Beyaz Güçlü Yapışkan
Z-Xtreme™ 4000T Gümüş Güçlü Yapışkan
Z-Ultimate® 2500T Beyaz
Z-Ultimate® 3000T Sarı
Z-Ultimate® 3000T Güçlü Yapışkan
8000T Void Mat

Mevzuatlar ve Uygunluk

5095 ribbon aşağıdaki uyumlulukları karşılar: 
REACH/ Yüksek Endişe Nedeni Maddeler (Substances of Very High Concern - SVHC)
RoHS
Dodd-Frank Yasası (Çatışma Mineralleri)
1976 Tarihli Toksik Maddeleri Kontrol Yasası
California Önerisi 65
FDA 21 CFR Bölüm 175.300 – Dolaylı Yoldan Gıda Teması – Reçineli ve Polimerli 
Kaplamalar
Avrupa Gıda Direktifi 1935/2004/AT
Gıda ve Tüketici Malları Yasası ve LFGB onaylı
Halojen, lateks, hayvanlardan elde edilen maddeler ve BP içermez

Zebra Yazıcılar için Stoklanan Boyutlar

P4T, masaüstü, orta aralıklı ve yüksek performanslı termal yazıcılar, Zebra motorları, 
diğer eski model Zebra yazıcılar
Diğer genişlikte/uzunlukta ürünler, minimum sipariş miktarları ve hazırlama süreleri-
ne tabi olmak üzere talep üzerine mevcuttur

Son Kullanımda Malzeme Testi

Bu belgede yer alan bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve özelliklerin ayarlan-
masında kullanılması amaçlanmamıştır. Zebra ürünlerinin tüm alıcıları, ürünün ben-
zersiz uygulamalarının tüm gereksinimlerine uygun olup olmadığını bağımsız olarak 
belirlemekten tek başına sorumlu olacaktır. Belirli son kullanım uygulamalarının tüm 
amaçlanan gereksinimlerini karşılaması için tüm ürünler önceden test edilmelidir.
Bu ribbonu Zebra’nın orta aralıklı ve yüksek performanslı yazıcıları üzerinde test 
etmek iin, lütfen 05095BK11005 parça numarasını sipariş edin. Diğer yazıcı modelle-
rinde test etmek için lütfen Sarf Malzemeleri Uzman Temsilciniz ile irtibata geçin.

Dipnotlar

1.  Okunabilirlik testi, Zebra yazıcılar kullanılarak sentetik yüzey malze-
mesi etiketleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
2. Yazdırma dayanıklılığı testi, Z-Xtreme™ 4000T Beyaz üzerinde Crockmeter 
kullanılarak 10 döngü (20 kez sürtme) ile gerçekleştirilmiştir.

Pazarlar ve Uygu-
lamalarÖzellikler
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