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Termotransférová páska – vosková, čierna  

  

|| AG9 || 
 
Popis: 
 
AG9 je univerzálna vosková fólia, ktorá je schopná bežnej tlače za nízkej spotreby tlačovej 
energie. Spája ostrejšiu, čiernejšiu tlačovú kvalitu s úžasnou tlačovou kvalitou bežných a 
točených čiarových kódov. Obzvlášť používaná na logistické etikety , polakované a 
nepolakované papierové štítky, ale aj na syntetické povrchy strednej kategórie.Je určená k 
zvládnutiu tlače do rýchlosti 250mm/s. 
 
AG9 zaručuje vysokú kvalitu tlače a je možné si vybrať zo širokej škály už narezaných 
roliek pre rôzne druhy termortansférových tlačiarní s plochou hlavou. AG9 je vhodná do 
tlačiarní s plochou hlavou, ako sú Avery, Novexx, Zebra, Datamax, Intermec, Citizen, Sato 
a iné. 
 
 
Odporúčané médiá: 
 

- Logistické štítky 
- Lesklé a matné papierové etikety 

 
 
Aplikovanie: 

 

 Etikety na bežné využitie  

 Etikety pre prepravné a skladové spoločnosti  

 Etikety a štítky pre maloobchod a veľkoobchod 

 Etikety pre jednorazové a opakované balenia 

 Farmaceutické štítky 

 Krvné sáčky, polytašky a popisné štítky na strojové súčiastky 

 Prísadové etikety, police, záhradné štítky a etikety 

 Výstražné štítky 
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Technické špecifikácie: 
 
Hrúbka filmu:                           4,5 µm ± 0,5 µm 
Celková hrúbka pásky:            8,0 µm ± 0,5 µm 
Bod tavenia:                             68°C 
Skladovacie podmienky:          suché miesto 
Vhodné hasiace prostriedky:    voda, pena, CO2 
 
 
Zhoduje sa s:  Reach-SVHC, RoHS, TSCA, Kontakt s potravinami, Je 

 bez halogénu 
 
 
Výkonnosť:                         Hodnotenie testovania na škále 1-5 (5 je najvyššie) 
 
                                            3 – odolnosť voči poškriabaniu 
                                            3 – odolnosť voči rozmazaniu 
                                             4 – sýtosť 
                                            5 – citlivosť 
                                             4 – kvalita tlače  
 

 

 

 


