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Termotransférová páska – Wax/Resin  

  || AG34 || 
Popis: 
 
AG34 je termotransférová páska, ktorá bola navrhnutá s novým zadným povlakom – ten 
predlžuje životnosť tlačovej hlavy. S Wax/Resin páskou možno tlačiť na širokú škálu 
materiálov - od hrubého nepolakovaného papiera až po syntetické plastové fólie s veľmi 
dobrou odolnosťou proti poškriabaniu a steru. Používa sa najmä na tlač čiarových kódov a 
grafiky. AG34 ponúka vysokú a najvyššiu kvalitu tlače, ktorá pokrýva väčšinu prémiových 
tlačí. AG34 je vhodná pre tlačiarne s plochými hlavami, ako sú Avery, Novexx, Zebra, 
Datamax, Intermec, Citizen, Sato a iné. 

 
Odporúčané využitia: 
    

 Polakované a nepolakované etikety a štítky  

 Polyesterové fólie  

 Polypropylénové fólie 

 Polyetylénové fólie 

 Lesklé a pololesklé etikety  
 
 
Aplikovanie: 
 

 Označenie pre všeobecné použitie 

 Vonkajšie využitie 

 Maloobchodné a veľkoobchodné štítky a etikety 

 Etikety v automobilovom priemysle 

 Farmaceutické a zdravotnícke značenie 
 
 
Technické parametre: 
 
Hrúbka fólie     4,5 microns 
Celková hrúbka pásky   8,5 microns 
Sýtosť      1,20 MacBeth Scale 
Maximálna rýchlosť tlače   300mm/s 
Bod tavenia     75ºC/167ºF  
Skladovanie     dry location, 5-35 C 
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Vlhkosť pri skladovaní   20-80% 
Životnosť na sklade    12 mesiacov po doručení (záruka) 
Vhodné hasiace prostriedky:   voda, pena, prášok,CO2 
 
Nebezpečné zložky: 
 
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. 
 
Toxikologické informácie: 
 
Nepredpokladajú sa žiadne akútne alebo chronické toxikologické účinky.  
 
 

 

 
 

 

 


