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Termotransférová páska  –  vosková, obohatená o živicu  
 
  

  || AG10 || 
Popis: 
 
 
AG10 je univerzálna vosková fólia, ktorá je schopná bežnej tlače pri nízkej spotrebe 
tlačovej energie. Je určená zvládať rýchlosť tlače do 300 mm/s. Spája v sebe ostrejšiu, 
čiernejšiu kvalitu tlače s vynikajúcou kvalitou tlače bežných čiarových kódov a kódov 
otočených proti smeru tlače. Používa sa hlavne na logistické etikety, polakované a 
nepolakované papierové etikety, ale aj na syntetické povrchy strednej kategórie. Má 
vynikajúcu kvalitu tlače na polakovaných etiketách, lepšiu hladkosť a odolnosť proti 
poškriabaniu. AG10 garantuje veľmi dobrú kvalitu tlače a je možné vybrať si zo širokej 
škály už narezaných roliek do rôznych druhov termotransférových tlačiarní s plochou 
hlavou. AG10 je vhodná pre tlačiarne s plochou hlavou, ako sú Avery, Novexx, Zebra, 
Datamax, Intermec, Citizen, Sato a iné. 
 
 
Odporúčané médiá:     
 

 Logistické štítky 

 Účely všeobecného označovania  

 Lesklé a matné papierové etikety 
 
 
Aplikovanie: 

 Štítky pre prepravu a skladové spoločnosti  

 Polyetylénovej fólie, polypropylénové filmy 

 Štítky a etikety pre maloobchod a veľkoobchod 

 Etikety pre jednorazové a opakované balenia  

 Veľmi dobré na malý text a malé objekty 

 Prísadové etikety, záhradnícke štítky a etikety 
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Technické parametre: 
 
Hrúbka nosiča:    4,5 microns 
Celková hrúbka pásky:   8,6 microns 
Sýtosť:               2,7 MacBeth stupnica 
Odporúčaná rýchlosť tlače:   300mm/s 
Rozpustnosť vo vode  (20°C)  zanedbateľné 
Skladovanie:     suché miesto 
Vhodné hasiace prostriedky:            voda, pena,CO2, prášok 
 
 
Zložky, ktoré nie sú presne určené, sú proprietárne alebo nie nebezpečné. 
Nie sme si vedomí, že by tieto výrobky obsahovali nebezpečné zložky  nad 1% a / alebo 
karcinogény nad 0,1% alebo viac: ako je Hg, Cd, Pb, Cr, PBB alebo PBDE. 
 
 
Výsledky testovania v mg/kg: 
 
Ortuť – Hg:  < 0,5 
Kadmium - Cd:  < 0,1 
Olovo – Pb:  < 1,0 
Hexavalentný chróm – Cr:  0,27 ± 0,04 
 
Toxikologické informácie:  Nie sú očakávané žiadne akútne alebo chronické toxikologické 
účinky.  
 
 
Výkon: Výsledky testovania na škále 1-5 (5 je najvyššie) 
 
4 – Odolnosť voči poškriabaniu 
5 – Prispôsobivosť  
5 – Sýtosť  
4 – Citlivosť 
5 – Kvalita tlače 
 

 


