
FITA RESINADA CHEMRESIST
FICHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Qualidade de impressão e durabilidade sem igual
Ideal para uso:
• Com materiais sintéticos de alta qualidade que exigem extrema resistência a produ-

tos químicos agressivos
• Em ambientes de altas temperaturas e ambientes agressivos que exigem excelente 

qualidade de impressão, durabilidade de impressão e desempenho das etiquetas
• Quando os aplicativos requerem grande resistência contra temperaturas muito altas 

e ambientes externos agressivos

Fita resinada ChemResist

Qualidade e durabilidade de impressão testadas exaustivamente
Nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento de suprimentos 
executa testes rigorosos de qualidade, durabilidade e vida útil da 
cabeça de impressão, além de impressão em uma ampla gama de 
tipos de materiais em várias velocidades usando impressoras da 
Zebra. Esses testes incluem a avaliação de:
• Compatibilidade de material – Para garantir a adesão adequada da fita a uma ampla 

gama de materiais
• Desempenho ambiental – O nível de resistência a produtos químicos, exposição a 

ambientes externos e abrasão
• Desempenho com formatos de etiquetas complexos – Alto desempenho ao imprimir 

fontes pequenos, símbolos regulatórios complexos e códigos de barras girados
• Acúmulo de revestimento de fita – Medimos a quantidade de revestimento acumu-

lado na cabeça de impressão para garantir um impacto mínimo para a cabeça de 
impressão.

Zebra ZipShip: disponível e pronto para remessa
Precisa das etiquetas com urgência? A Z-Band Splash faz parte do 
ZipShip: disponíveis para remessa imediata. Você tem remessa 
rápida e o pedido mínimo é de apenas uma caixa. Como as margens 
são uma preocupação, oferecemos uma opção de decodificação 
puramente de software, sem necessidade de hardware.

Imprima com confiança. Imprima com qualidade. Imprima com a 
Zebra.
Suprimentos de impressão podem impactar tudo, desde a vida útil 
da cabeça de impressão até a eficiência operacional. É por isso que 
desenhamos, produzimos e testamos rigorosamente nossa própria 
linha de suprimentos de impressão térmica para garantir desempen-
ho consistente e otimizado. Utilizamos um processo de inspeção de 
23 pontos com certificação ISO 9001 e materiais consistentes para 
garantir desempenho confiável em todas as remessas. Não importa 
quando é feito o pedido das etiquetas, você pode contar com o 
mesmo desempenho consistente.

Consiga durabilidade de imagem superior em condições extremas com a fita resinada ChemResist.
Para obter mais informações, visite www.zebra.com/ribbons

A qualidade de suas fitas térmicas afeta tudo, desde o desempenho da etiqueta e a vida útil da cabeça de impressão até a produtivi-
dade de suas operações. Você pode contar com o desempenho superior da fita resinada ChemResist da Zebra. Quando combinada 
com materiais sintéticos compatíveis, especificamente Z-Xtreme banco e prata, essa fita oferece impressão durável e de alta quali-
dade, ideal para uso em altas temperaturas e ambientes extremos. A fita ChemResist também oferece resistência contra produtos 
químicos fortes, como acetona e xileno, sendo ideal para aplicações de manufatura.

Fita resinada premium para superior durabilidade de imagem
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Especificações técnicas

Cor Preto

Formulação da tinta Resina

Filme de base Poliéster

Calibre do filme de 
base

4,5 mícrons

Calibre total 7 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 entre 10 °C e 
26 °C com umidade relativa de 25% a 50%

Escaneabilidade de código de barras

Velocidade de impres-
são de código normal 
de 10 ou 12 mil de até 
203,2 mm/s

Typical ANSI Grade A

Velocidade de impres-
são de código de 15 
mil girado de até 152,4 
mm/s

Typical ANSI Grade B

Durabilidade de impressão

Limpa-vidros com 
amônia

Recomendados

Formula 409 Recomendados

Skydrol Recomendados

Óleo de motor Recomendados

Fluido de freios Recomendados

Desengordurante Gunk Recomendados

WD-40 Recomendados

Genesolv Recomendados

Rho-Tro Recomendados

Hexane Recomendados

Xileno Recomendados

Gasolina Recomendados

Acetona Recomendados

Especificações
Álcool (álcool isopropi-
l&a 90%)

Recomendados

Ideal para uso com

Z-Xtreme 5000T branco e prata

Regulatórias

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
Revestimentos resinosos e polimétricos
Isenta de alógenos, isenta de látex, isenta de derivados animais, isenta de BP

Tamanhos padrão para impressoras da Zebra

110 mm x 300 m - Industrial
110mm x 74 m - Desktop

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. 

Garantia

Os suprimentos têm garantia contra defeitos de fabricação e de materiais por 
um período de 1 (um) ano a partir da data de remessa. Para ler a declaração de 
garantia completa, visite:
www.zebra.com/warranty

Setor de saúde
• Etiquetagem de lâmi-

nas de laboratório

Industrial
• Etiquetagem química

Mercados e apli-
cações

https://www.zebra.com/warranty
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