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Termotransférová páska – RESIN, čierna  

|| AG54 || 
Popis: 
 
AG54 je resin termotransférová páska najvyššej kvality určená na bežnú tlač so stredne-
vysokou spotrebou tlačovej energie - takmer ako wax-resin pásky. Spája v sebe ostrejšiu, 
čiernejšiu kvalitu tlače s vynikajúcou kvalitou tlače bežných čiarových kódov a kódov 
otočených proti smeru tlače. Používa sa hlavne na plastové štítky, rôzne povrchy a 
syntetické papiere. Je určený na spracovanie pri rýchlosti tlače až 250 mm/s. AG54 
zaručuje veľmi dobrú kvalitu tlače a je možné si vybrať zo širokej ponuky už narezaných 
kotúčov pre rôzne typy termotransférových tlačiarní s plochými hlavami. AG54 je vhodná 
pre tlačiarne s plochou hlavou, ako je Avery, Zebra, Datamax, Intermec, Citizen, Sato a 
tlačiarne so šikmou hlavou.  
 
 
Odporúčané médiá: 
 

 Plastové tašky veľko/maloobchod   

 Polakovaný papier    

 Rôzne druhy povrchov    

 PET etikety 
 
   
Aplikovanie: 
        

 Plastové štítky 

 Etikety pre prepravné a skladové spoločnosti 

 Etikety na jednorázové a viacnásobné balenie 

 Etikety pre farmaceutický primysel a zdravotníctvo 

 Výstražné etikety  
 
 
Technické parametre: 
 
Typ tlačiarne/hlava   plochá a šikmá hlava 
Hrúbka povrchu   4,5 µm ± 0,5 µm 
Celková hrúbka pásky  6,9 µm ± 0,5 µm 
Bod tavenia    Žiaden 
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Tepelná odolnosť    150°C 
Skladovanie    Suché prostredie 
Vhodné hasiace prostriedky Voda, pena, prášok, CO2 
 
V súlade s: Reach – bez SVHC, RoHS, TSCA, priamy kontakt s 

potravinami 
 
Výkonnosť: 
 
Výsledky testovania na škále 1-5 (5 je najvyšší): 
 
5 – odolnosť voči poškriabaniu 
5 – odolnosť voči oteru 
4 – odolnosť voči chemikáliam 
5 – citlivosť 
5 – kvalita tlače 

 
 

 

 


