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Rakipsiz Yazdırma Kalitesi ve Dayanıklılığı
Şu kullanımlar için idealdir:
• Sert kimyasal maddelere güçlü direnç gerektiren yüksek kalitede sentetik malzeme-

ler içerir.
• Yüksek sıcaklıktaki ortamlar ve mükemmel yazdırma kalitesi, yazdırma dayanıklılığı 

ve etiket performansı gerektiren zorlu ortamlar içindir.
• Son derece yüksek sıcaklıklar ve zorlu açık hava ortamlarına karşı dayanıklılık gerek-

tiren uygulamalarda

ChemResist Reçineli Ribbon

Yazdırma Kalitesi ve Dayanıklılığı Ayrıntılı Testlerden Geçirilmiştir
Sarf malzemeleri Ar-Ge ekibimiz, Zebra yazıcılarında çeşitli hızlarda, 
geniş bir malzeme tipi yelpazesi üzerinde yazdırma yapmanın yanı 
sıra, sıkı yazdırma kalitesi, dayanıklılık ve yazıcı kafası kalite testleri 
gerçekleştirir. Bu testlere şu değerlendirmeler dahildir:
• Malzeme Uyumluluğu - Ribbonun çeşitli malzeme türlerine doğru bir şekilde yapış-

tığından emin olmak için
• Çevresel Performans - Kimyasal maddelere, açık havaya maruz kalmaya ve aşınmaya 

gösterilen direnç seviyesi
• Karmaşık Etiket Formatı Performansı - Küçük harf boyutları, hassas yasal semboller 

ve rotasyonlu barkodları yazdırmada yüksek performans
• Ribbon Arka Kaplama Kalıntısı - Yazıcı kafasının etkilenme olasılığını en aza indirmek 

için üzerindeki kaplama kalıntısı miktarını ölçeriz

Zebra ZipShip — rafta ve gönderime hazır
Acele etikete mi ihtiyacınız var? Z-Band Splash, ZipShip programının 
bir parçasıdır — rafta, sevkiyata hemen hazır şekilde. Hızlı gönderim-
den faydalanabilirsiniz ve minimum sipariş miktarı, yalnızca bir ku-
tudur. Marjlar sorun oluşturuyorsa, salt yazılımdan ibaret bir deşifre 
opsiyonu sunuyoruz - donanıma gerek kalmadan.

Sorunsuz Baskı.  Baskı Kalitesi. Zebra.
Baskı sarf malzemeleri, yazıcı kafası ömründen operasyonel verimli-
liğe kadar her şeyi etkiler. İşte bu nedenle, tutarlı, optimum perfor-
mans sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasar-
lar, 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.

Zorlu koşullarda ChemResist Reçineli Ribbon ile üstün görsel dayanıklılığı elde edin.
Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/ribbons

Termal ribbonlarınızın performansı, etiket performansından yazıcının ömrüne, hatta operasyonlarınızın üretkenlik seviyesine dek her 
şeyi etkiler. Zebra’dan ChemResist Reçineli Ribbon ile üstün performans elde edeceğiniz kesin. Bu ribbon, başta Z-Xtreme Beyaz ve 
Gümüş Rengi olmak üzere uyumlu sentetik malzemeler ile eşleştirildiğinde, yüksek sıcaklık ve zorlu ortamlarda kullanım için ideal olan 
yüksek kalitede ve dayanıklı yazdırma özelliği sunar. ChemResist ribbon aynı zamanda aseton ve ksilen gibi güçlü kimyasallara karşı 
dirençli olması nedeniyle imalat uygulamaları için idealdir.

Üstün görsel dayanıklılığı için premium reçineli ribbon
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Teknik Özellikler

Renk Siyah

Mürekkep Formülü Reçineli

Baz Film Polyester

Baz Film Kaliperi 4,5 mikron

Toplam Kaliper 7 mikron +/- %10

Barkod Okuma Özel-
likleri

IR ve gözle görülür ışık

Ürün Performansı ve Uygunluğu

Tavsiye Edilen Saklama 
Koşulları (kullanımdan 
önce)

%25 ila %50 Bağıl Nem ortamında, 10°C ila 26°C arası 
sıcaklıklarda saklandığında 1 yıl dayanır

Barkod Okunabilirliği

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 Dayanıklılığı

Amonyaklı Cam 
Temizleyici

Tavsiye Edilen

Formula 409 Tavsiye Edilen

Skydrol Tavsiye Edilen

Motor Yağı Tavsiye Edilen

Fren Sıvısı Tavsiye Edilen

Yapışkan Yağ Giderici Tavsiye Edilen

WD-40 Tavsiye Edilen

Genesolv Tavsiye Edilen

Rho-Tro Tavsiye Edilen

Hexane Tavsiye Edilen

Ksilen Tavsiye Edilen

Benzin Tavsiye Edilen

Aseton Tavsiye Edilen

Özellikler
Alkol (%90 İzopropil 
ve Alkol)

Tavsiye Edilen

Şu ürünlerle kullanım için idealdir:

Z-Xtreme 5000T Beyaz ve Gümüş Rengi

Yasal

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
Reçineli ve Polimerik Kaplamalar
Halojen, lateks, hayvanlardan elde edilen maddeler ve BP içermez

Zebra Yazıcılar için Stoklanan Boyutlar

110 mm x 300 metre - Endüstriyel
110 mm x 74 metre - Masaüstü

Son Kullanımda Malzeme Testi

Bu belgede yer alan bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve özelliklerin ayarlan-
masında kullanılması amaçlanmamıştır. Zebra ürünlerinin tüm alıcıları, ürünün 
benzersiz uygulamalarının tüm gereksinimlerine uygun olup olmadığını bağımsız 
olarak belirlemekten tek başına sorumlu olacaktır. Belirli son kullanım uygulama-
larının tüm amaçlanan gereksinimlerini karşılaması için tüm ürünler önceden test 
edilmelidir. 

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

Sağlık Sektörü
• Laboratuvar ve 

preparat etiketleri

Endüstriyel
• Kimyasal etiketlen-

dirme

Pazarlar ve Uygu-
lamalar

https://www.zebra.com/warranty
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