Thermo transferlinten

Chemische bestendigheid
Videojet-linten met chemische bestendigheid
• Bieden uitstekende bestendigheid tegen solvents
• Zijn bestand tegen hoge temperaturen
• Uitstekend bestand tegen vegen en krassen
• Zeer goede printscherpte en lichtsnelheid
Kies linten met chemische bestendigheid voor het printen van
kwalitatief hoogwaardige barcodes, grote en kleine tekst en logo's op
allerlei verschillende kunststoffen en op mat en glanzend papier. Dit lint
is geschikt voor toepassingen die goede chemische en
warmtebestendigheid, een uitstekende printkwaliteit en uitstekende
mechanische weerstand vereisen.
Alle linten van Videojet zijn uitgerust met de geavanceerde
backcoatingtechnologie die uitstekendeprintkwaliteit en lange
levensduur van de printkop garandeert.
Videojet linten met chemische bestendigheid zijn verkrijgbaar in
verschillende lengten en breedten en zijn ontworpen voor optimale
prestaties in de Videojet® 6X00-serie en DataFlex®-lijnen van Thermo
Transfer Overprinters.
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Evaluatie van Videojet van waargenomen prestaties van het lint met chemische bestendigheid met optimale printerinstelling
en -receptoren.

Chemische bestendigheid
Thermo transferlinten
Specificaties

Certificaten en goedkeuringen

PET-folie

Zware metalen

Backcoating

RoHS/WEEE

Bestand tegen scheuren

BEREIK

Inkt

CP65

Smeltpunt

Contact met voedingsmiddelen

Dikte

Halogeen

Maximale printsnelheid

UL-goedgekeurd

Dikte: 4,5 μm
Gebaseerd op siliconen met anti-statische eigenschappen. Frictie-coëfficiënt: Kd<0,2
>300 N/mm2 (MD)
Harsmengsel
85 ˚C

(Zwart): < 8 μm
200 mm/sec (8 inch/sec)

Dit lint voldoet aan EC 95/638. SGS-rapporten zijn op verzoek beschikbaar.
Dit lint voldoet aan de EC-richtlijnen 2002/95 en 2002/96
Dit lint voldoet aan REACH-vereisten. Het bevat geen SVHC's (zeer ernstige zorgstoffen).
Dit lint bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de California Proposition 65-lijsten.
Dit lint voldoet aan de Europese richtlijn 1935/2004/EC.
Dit lint bevat geen halogeen
Leesbaarheid en duurzaamheid van het geprinte label

Opslag

12 maanden, 5-35 ˚C (40-95 ˚F); 20-80% relatieve vochtigheid

Verkrijgbare kleuren

• (K) Zwart
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