
Ribbons para transferência térmica

Resina

Ribbons de resina da Videojet
• Projetados para fornecer aderência superior em vários substratos; 

maior resistência contra manchas, abrasão e lascagem
• Muito bom desempenho em aplicações oleosas
• Excelente resistência à luz e ao calor
• Maior nitidez na impressão

Opte pelos ribbons de resina para imprimir códigos de barras, 
logotipos, textos, gráficos, números de lotes e datas em tempo real 
diretamente nos filmes de embalagens. Frequentemente usados para 
imprimir em folhas metálicas, etiquetas com papel brilhante e outros 
materiais difíceis de imprimir, ou quando a aderência é crucial.

Todos os ribbons da Videojet possuem tecnologia backcoat avançada, 
o que ajuda a garantir uma excelentequalidade de impressão e melhor 
vida útil do cabeça de impressão. 

Disponíveis em vários comprimentos e larguras, os Ribbons Premium 
da Videojet são projetados para apresentar um excelente desempenho 
nas linhas Videojet® 6X00 Series e DataFlex® de impressoras de 
transferência térmica.

Intensidade da cor preta
Macbeth D19C
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bom excelente

Avaliação de desempenho observado do ribbon de resina da Videojet com receptores e configuração 
da impressora otimizados.

Resistência mecânica (atrito/riscos/lascas)
Crockmeter, 680 g/cm2, nenhum dano após 200 ciclos 
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Qualidade de impressão

Durabilidade da impressão
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Velocidade e compatibilidade do substrato

Características de desempenho



Resina
Ribbons para transferência térmica

Especificações
Filme PET
Espessura: 4,5 μm

Backcoat
Base de silício com propriedades antiestáticas. Coeficiente de atrito: Kd <0,2

Resistência à ruptura
>300 N/mm2 (MD)

Tinta
Combinação de resina

Ponto de fusão
80 ˚C (176 ˚F)

Espessura
(Preto): <9 μm

Armazenamento
12 meses, 5 a 35 ˚C (40 a 95 ˚F); umidade relativa de 20 a 80%

Cores disponíveis
• (K) Preto

Certificados e aprovações
Metais pesados
Este ribbon está em conformidade com a Diretiva Europeia 94/62/EC

RoHS
Este ribbon está em conformidade com as Diretivas Europeias 2011/65/UE e (UE) 
2015/863

REACH
Este ribbon está em conformidade com os requisitos do REACH (Registro, avaliação, 
autorização e restrição de substâncias químicas). Os ribbons da Videojet não contêm 
substâncias de preocupação elevada (SVHC)

TSCA/CP65
Este ribbon não contém as substâncias relacionadas nas listas da TSCA (Lei de Controle de 
Substâncias Tóxicas) e da Proposição 65 da Califórnia

Contato com alimentos
Este ribbon está em conformidade com a Diretiva Europeia 1935/2004/EC

Halogênio
Este ribbon não contém halogênio

Ligue para +351 215835990
Envie um e-mail para ptgeral@videojet.com
ou acesse www.videojet.pt
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