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Termotransférová páska online – Wax/Resin, čierna 
  

 || AG74 || 
 
Popis: 
 
Ak riziko prerušenia tlače ohrozuje kontinuitu vašej výroby, potrebujete pásku, ktorá 
ponúka nekonečnú spoľahlivosť v požadovanej kvalite výstupu. AG74 on-line sa ovedčila. 
Hoci je bežne používaná pre in-line tlač, AG74 on-line dobre funguje v celej škále tlačiarní 
so šikmou halvou. AG74 on-line ponúka vynikajúci výkon pri rýchlostiach vysokých až do 
650 mm/s. Prináša výnimočnú kvalitu tlače a mechanickú odolnosť na rôznych in-line a 
autoidentifikačných aplikáciách. Anti-statické vlastnosti AG74 on-line z nej robí ideálnu 
voľbu pre RFID pretlač aplikácie. ISEGA schválenie AG74 on-line zaručuje bezpečné 
použitie na balenie potravinových produktov. 
 
Odporúčané médiá: 
 

 Polakovaný papier 

 Laminovaný papier 

 Rôzne druhy povrchových materiálov 

 PET Etikety 
 
Aplikovanie: 
 

 Plastové identifikačné etikety 

 Štítky pre prepravu a skladové spoločnosti 

 Etikety a štítky pre veľko a maloobchod 

 Etikety na jednorázové a viacnásobné balenie 

 Flexibilné baliace materiály 

 Farmaceutické etikety 
 
Technické parametre: 
 
Typ tlačiarne/hlava   Šikmá hlava, špecializovaná na Online systém 
Hrúbka povrchového materiálu 4,5 µm ± 0,5 µm 
Celková hrúbka pásky  6,8 µm ± 0,5 µm 
Bod tavenia    žiaden 
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Tepelná odolnosť    100°C 
Skladovanie    na suchom mieste 
Vhodné hasiace prostriedky voda, pena, prášok, CO2 
 
V súlade s: Reach Bez SVHC, RoHS, TSCA, Priamy kontakt s 

potravinami, Bez Halogénu 
 
 
Výkonnosť: 
 
Výsledky testovania na škále 1-5 (5 je najvyšší): 
4 – odolnosť voči poškriabaniu 
4 – odolnosť voči oteru 
2 – odolnosť voči chemikáliám 
4 – citlivosť 
4 – kvalita tlače 
 

 
 

 

 


