
LIMITmarker Reversible 18°C
PRODUCT SPEC SHEET

Fácil de compreender
Os indicadores são azuis quando em temperaturas refrigeradas, mas 
mudam de cor e exibem uma mensagem clara de “OK” quando se 
aproximam da temperatura ambiente. O indicador é reversível, e a 
etiqueta escurece até ficar azul novamente quando refrigerada.

Fácil de aplicar
Os indicadores são etiquetas autoadesivas de 16 mm X 10 mm, que 
podem ser facilmente aplicadas às embalagens primárias dos pro-
dutos, onde podem ser vistas e compreendidas intuitivamente pelos 
usuários.

LIMITmarker Reversible 18°C

Mais satisfação
Quando um produto tem seu melhor desempenho à temperatura 
ambiente, mas precisa ser refrigerado para maximizar sua vida útil, é 
difícil saber quando ele chega à temperatura ambiente e está pronto 
para o uso. Reduza os casos de insatisfação com o desempenho de 
seu produto, tornando sua temperatura visível com os indicadores 
LIMITmarker Reversible 18°C.

Melhores experiências de usuário
Os indicadores de temperatura visíveis são especialmente úteis em 
situações nas quais os usuários se preocupam com o desconforto 
associado ao uso de um produto refrigerado que ainda está muito 
frio. Os indicadores Zebra LIMITmarker Reversible 18°C ajudam os 
fabricantes a fornecer uma indicação visual exclusiva na embalagem 
dos produtos, o que pode propiciar uma experiência melhor para os 
usuários e ajudar a superar a relutância associada ao desconforto 
associado ao uso de um produto quando está muito frio.

Os indicadores Zebra LIMITmarker Reversible 18°C mostram claramente quando um produto refrigerado 
está prestes a atingir a temperatura ambiente.

Para saber mais, visite www.zebra.com/tempmonitoring

Muitos produtos exigem refrigeração para manter sua eficiência, mas, para o máximo desempenho, devem ser usados à temperatura am-
biente. Os indicadores LIMITmarker Reversible 18°C da Zebra podem ser aplicados à embalagem primária dos produtos, fornecendo uma 
indicação visual clara de quando um produto refrigerado atinge 18 °C. O indicador é azul quando refrigerado (até 8 °C), depois muda de cor 
e exibe “OK” quando se aproxima da temperatura ambiente (18 °C, mais ou menos 2°).

Indicador de temperatura reversível autoadesivo
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Manufatura
• Medicamentos inje-
táveis

• Adesivos

• Seladores

• Solventes

• Alguns colágenos

Construção material

Superfície de impressão Filme de polipropileno branco

Adesivo Adesivo acrílico permanente

Revestimento Revestimento de poliéster

Dimensões 16 mm x 10 mm

Desempenho do indicador com a temperatura

Descoloração (aqueci-
mento)

18,0 °C ± 2.0 °C e acima
Texto exibido (ou seja, OK aparece)

Coloração (resfria-
mento)

8,0 °C ou menos
Azul escuro

Reverta os ciclos Pelo menos 100 ciclos

Desempenho do adesivo com a temperatura

Temperatura mínima de 
aplicação1

-12 °C (10 °F)

Faixa de temperatura 
funcional2

-40 °C a +93 °C (-40 °F a +200 °F)

Força do adesivo

Permanência da 
aderência

Aplicação de uso único. Os indicadores são feitos 
para aderir permanentemente após aplicados a uma 
superfície. Sua remoção pode causar danos, e os 
indicadores não terão o desempenho especificado.

Compatibilidade com as 
superfícies

Os indicadores podem ser aplicados a uma grande va-
riedade de superfícies, incluindo papel e papelão (por 
exemplo, uma embalagem primária ou secundária), 
filme de poliéster e vidro. Eles demonstraram aderir 
bem a superfícies de metal e filmes plásticos, como 
polietileno (PE), polipropileno (PP), poliéster rígido, 
policloreto de vinil (PVC) e policarbonato. Devido à 
natureza variável desses materiais e ao efeito da 
impressão e de outros tratamentos de superfície, você 
sempre deve avaliar se o material de sua embalagem 
é adequado para aplicação do indicador.

Considerações
sobre a aplicação

Afixe o indicador a uma superfície limpa e seca, à tem-
peratura ambiente. A adesividade do indicador pode 
ser afetada se ele for afixado a uma superfície extre-
mamente áspera, oleoso, molhada e/ou congelada. 

Desempenho e adequação do produto

Testes de material nas
aplicações finais

Todos os produtos devem ser pré-testados para garan-
tir que atendam a todos os requisitos pretendidos das 
aplicações específicas do usuário final.

Condições recomendá-
veis de armazenamento 
e vida útil

Duração de 1 ano a partir da hora de fabricação 
quando armazenado abaixo de 25 ⁰C (77 ⁰F) e longe 
de fontes de luz.

Garantia

Os sensores ambientais têm garantia contra defeitos de fabricação e de materiais 
por um período de 12 (doze) anos a partir da data de remessa. Para ler a declaração 
de garantia completa, visite: www.zebra.com/warranty.

Notas de rodapé

1. Quando a etiqueta é aplicada, o ambiente e a superfície devem estar acima 
dessa temperatura. 
2. Após a aplicação correta e o tempo de espera para fixação (geralmente 24 
horas), a mídia suporta essa faixa de temperatura.

Mercados e apli-
caçõesEspecificações
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