APR 6
®

VOSK/PRYSKYŘICE - PREMIUM
PRO FLAT HEAD

AXR®8

0° Čárový kód

Ostrost

90° Čárový kód

Rychlost tisku

Kompatibilita s podklady

CITLIVOST

Rubová strana APR®6 je opatřena
speciální vrstvou ARMOR backcoating technology,
která
zaručuje vynikající ochranu tiskové
hlavy a zabraňuje jejímu zanášení a vzniku statického napětí.

APX®FH

Těchto parametrů je dosahováno
při rychlostech tisku až 300 mm/s
(12 ips) s tiskovými hlavami 200,
300 a 600 DPI, což tuto pásku činí
ideální pro sektor trhu s etiketami.

AXR®7+

Tiskové výstupy nabízejí dobrou
úroveň odolnosti vůči otěru v
kombinaci s tepelnou odolností až
100°C.

Sytost

Matný papír
Potahovaný papír

Lesklý papír
Syntetické materiály

Energie

APR®6

Struktura pásky umožňuje potisk
široké škály podkladů jako jsou
matné, potahované i lesklé papíry
a syntetické materiály.

VYNIKAJÍCÍ CITLIVOST A KOMPATIBILITA
S RŮZNÝMI PODKLADY

KVALITA TISKU

Páska poskytuje vynikající kvalitu
tisku pro všechny druhy čárových
kódů, velmi malých textů, velkých
znaků a log při stupni sytosti až do
2.1 (ODR).

VHODNÁ PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TISK

AXR®9

VELMI DOBRÁ KVALITA TISKU

APR®6 je prémiová vysoce citlivá
páska na bázi vosk/pryskyřice
navržena tak, aby dosahovala
vynikajícího tiskového výkonu při
nízké energii. Se stejnou úrovní
výkonnosti může být použita pro
tisk na široké škále podkladů.

....vosk ................vosk/pryskyřice.... pryskyřice ..

Střední

Vysoká

Mechanická odolnost

AWX®FH

Malá

Tepelná odolnost

...vosk .........................vosk/pryskyřice... pryskyřice

AWR®6
..vosk ............vosk/pryskyřice.............pryskyřice...

Další odolnost

Světlo

Rozpouštědla

Voda

Výsledků bylo dosaženo při optimálním nastavení tiskárny a podkladového materiálu (ARMOR proces).

Všechny produktové listy ARMOR jsou k dispozici na stránkách www.armor-tt.com.

AWR®470

ODOLNOST

(zkouška otěru)
text zůstává čitelný i po 200 cyklech.

SolFree

®

APR 6
®

VOSK/PRYSKYŘICE - PREMIUM
PRO PLOCHOU HLAVU

VÝBĚR BAREV

PŘÍKLADY MOŽNÉHO POUŽITÍ

VÝHODY SOLFREE®

Vlastnosti APR® 6 splňují požadavky pro následující aplikace:

Data uvedená ve specifikaci se vztahují na
(Pokud Vaše aplikace není mezi zde níže uvedenými, pak nás prosím kontaktujte.)
černé pásky. S barevnými páskami je tiskový
ͻ ZDKZũĞũĞĚŝŶǉŵǀǉƌŽďĐĞŵŶĂƐǀĢƚĢ͕ŬƚĞƌǉŶĂďşǌşŽƉƌĂǀĚƵũĞĚŝŶĞēŶŽƵƉĄƐŬƵǀǇƌŽďĞŶŽƵďĞǌƉŽƵǎŝơƌŽǌƉŽƵƓƚĢĚĞů͕ĂƚŽǀēĞƚŶĢ
výkon obdobný jako s černými.

ŽĐŚƌĂŶŶĠǀƌƐƚǀǇͣďĂĐŬĐŽĂƟŶŐ͘͞

ͻ

WŽƐŬǇƚƵũĞ ƎĞƓĞŶş Ɛ ƉƎŝĚĂŶŽƵ ŚŽĚŶŽƚŽƵ ƉƌŽ ǀƓĞĐŚŶǇ ŬŽŶĐŽǀĠ ƵǎŝǀĂƚĞůĞ ŶĄƐůĞĚƵũşĐş ƐǀĠ ǌĄǀĂǌŬǇ ƉƌŽ ƐŶŝǎŽǀĄŶş ĞŵŝƐş K2 ;ũĂŬ
ŶĂƎŝǌƵũĞ/^KϭϰϬϬϭ͕'ůŽďĂůŽŵƉĂĐƚ͕ĂƚĚ͘Ϳ
Ͳ ^ŶŝǎƚĞ
ƐǀƽũTmavě
ĚŽƉĂĚ
ŶĂ ǎŝǀŽƚŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş ŶĞũŵĠŶĢ Ž ϯϲϱ ŐƌĂŵƽ K2 ŶĂ ŬĂǎĚĠ ƌŽůŝΎ ǀĞ ƐƌŽǀŶĄŶş Ɛ ũŝŶǉŵŝ ƉĄƐŬĂŵŝ
Bílá
modrá
Inventarizace
Expedice
Lékárenství
Kosmetika
Flexibilní obaly
(286 C)
ǀǇƌĄďĢŶǉŵŝƚƌĂĚŝēŶşŵƉŽƐƚƵƉĞŵ͘

Černá
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ƐƚĂŶŽǀƵũĞĞŬǀŝǀĂůĞŶƚƵǀŽůŶĢŶĠŚŽŵŶŽǎƐƚǀşK2ŶĂϭŵ2ǀǇƌŽďĞŶĠŚŽĮůŵƵ͘

ͻ

sǇůĞƉƓĞŶĠǀůĂƐƚŶŽƐƟŽĐŚƌĂŶŶĠǀƌƐƚǀǇͣĂĐŬĐŽĂƟŶŐ͞

Tmavě červená Tmavě zelená
Šedá
(485
(554 C)
(5425 C)
ͻ C) WƎŝŶĄƓşƉƎŝĚĂŶŽƵŚŽĚŶŽƚƵƉƌŽƐƚĄǀĂũşĐşǌĄŬĂǌŶşŬǇƐŶƵůŽǀǉŵĚŽƉĂĚĞŵŶĂŬǀĂůŝƚƵƟƐŬƵĂŶĂƐƚĂǀĞŶşƟƐŬĄƌŶǇ͘͘͘

ͻ

Flexibilní obaly pro
mražené výrobky

Maloobchod

Flexibilní obaly pro
horké výrobky

Výkonnostní štítky

Oděvní etikety

ǀǉƓĞŶşůŽĂũĂůŝƚǇǌĄŬĂǌŶşŬƽŬƉƌŽĚƵŬƚƵĚşŬǇũĞĚŝŶĞēŶĠŵƵĂƌŐƵŵĞŶƚƵďĞǌǀůŝǀƵŶĂĐĞŶƵ͘

UMÍSTĚTE
NA SVÉ STRÁNKY ODKAZ NA WWW.SOLFREE-TTR.COM
Světle červená

Modrá
(Refex Blue C)

Světle zelená
(Green C)

(1788 C)

Značky a loga
Laboratoř
Zdravotnictví
Visačky
Značení potravin
dĂƚŽǁĞďŽǀĄƐƚƌĄŶŬĂƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞǀǉƌŽďŶşƉƌŽĐĞƐĂŽĚŚĂůƵũĞǀǉŚŽĚǇƉŽƵǎşǀĄŶşƉĄƐĞŬ^Žů&ƌĞĞΠ͘
:ĞŶĂǀƌǎĞŶƉƌŽƵǎŝǀĂƚĞůĞŵŽƟǀŽǀĂŶĠůŽŐĞŵ^Žů&ƌĞĞΠǌŽďƌĂǌĞŶĠŵŶĂũĞũŝĐŚƉƌŽĚƵŬƚĞĐŚ͘
sƌĄŵĐŝǌĂĐŚŽǀĄŶşŶĂƓşƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͕ƐƚƌĄŶŬǇ^Žů&ƌĞĞΠŶĞŵĂũşŽĚŬĂǌŶĂZDKZ͕ũĂŬŽǀǉƌŽďĐĞ͘
WŽŬƵĚĐŚĐĞƚĞŵşƚƐƉŽůĞēŶĢƐĞ^Žů&ƌĞĞΠƉŽĚƉŽƌƵǌŶĂēŬǇZDKZ͕ŵƽǎĞƚĞƐŝǀǇƚǀŽƎŝƚŽĚŬĂǌŶĂ
ǀǇŚƌĂǌĞŶĠēĄƐƟƉŽƌƚĄůƵǁǁǁ͘ĂƌŵŽƌͲƩƌ͘ĐŽŵ͘

Hnědá
(463 C)

Hospodářská zvířata

Třídící linky

Venkovní aplikace

Etikety pro chemikálie

Automobilový průmysl

ǁǁǁ͘ƐŽůĨƌĞĞͲƩƌ͘ĐŽŵ ũĞ ƉƌŽ sĄƐ ĚĂůƓşŵ ďĞǌƉůĂƚŶǉŵ ŶĄƐƚƌŽũĞŵ ŽĚ ƌŵŽƌƵ Ŭ ƉƌŽƉĂŐĂĐŝ sĂƓŝĐŚ
ddƉĄƐĞŬ͘

SPECIFIKACE PÁSKY

CERTIFIKACE A OSVĚDČENÍ

JAK ROZPOZNAT SOLFREE®?

Hodnoty

APR ® 6:

WůĄŶƵĚƌǎŝƚĞůŶĠŚŽƌŽǌǀŽũĞ

Značení potravin: Tato páska je v souladu s
evropskou směrnicí 1935/2004/EC.

Pro porovnání s našimi
ostatními produkty.

Životní prostředí
AWR 470
®

Backcoating

Těžké kovy: Páska je v souladu se směrnicí
EC 95/638. Na vyžádání jsou k dispozici SGS
zprávy.

Barvící vrstva

PET fólie

ADAPTED TO
TES
OF PAPER SUBSTRA
ITY

PARTICULARLY
general purpose
AWR 470 is a
adapted to

ribbon particularly
printing.
standard label
excellent
The ink providesof standard
printing quality
small text, large
barcodes, very
logos, at a
characters and (ODR).
to 2.1
blackness up
structure allows
The ribbon
kinds of papers
printing on all
papers in particular.
and uncoated
makes the ribbon
This feature
ed to the
highly recommend
market.
standard labelling
possible onto
Printing is also
various synthetics.
ers heat
image
The printed
to 60°C.
resistance up
s remain at
Those characteristicmm/s (12 ips)
300
speeds up to
DPI
300 and 600
and with 200,

AL

Hospodárnost

L KINDS

VERY GOOD SENSITIV
SS
EXCELLENT BLACKNE

Výkon
< . ....................

SENSITIVITY

printheads.
f eatures ARMOR’s
AWR 470 grade
technology,
outstanding backcoat printhead
ensuring excellent
clogging
protection, preventing
and static build-up.

Backcoating (ochranná vrstva):
Na silikonové bázi.
ee
SolFr
Koeficient tření:
Kd < 0.2
AWR 470

PET fólie:
AWR 470
Tloušťka: 4.5 μm
Odolnost v trhu: > 300 N/mm2(MD)
®

STANDARD - WA
X
FOR FLAT HEA
D

REACH: Jakožto evropský výrobce, ARMOR
zcela splňuje požadavky REACH. Pásky firmy
ŽŶƵ
ARMOR neobsahují látky vzbuzující
ŬĂƌƚ mimořádné
ŬŽŶĂ
ƌĂǌşƚ
obavy (SVHC)

COLOUR RANGE

CP65: Páska neobsahuje žádné
Ģ
Ğƚ
uvedené v tomto listu, kromě uhelné černi.
ƟŬ
ĂĞ

ŽŶ

HALOGEN: Tato páska neobsahuje Halogeny
Pro všechny další předpisy související s
plněním shody výrobků s toxicitou, zacházením s odpady, zakázanými díly, obaly, atd. nás
prosím kontaktujte.

Všechny produktové listy ARMOR jsou k dispozici na stránkách www.armor-tt.com.
PUB377

EXAMPLES OF APPLICATI

ON FIELDS

Vrstva s barvou:

tání: 75°C
lFreeBod
o
(ARMOR proces)
S
látky
Vosk/Pryskyřice.
®

CERTIFICATIONS AND

APPRO

VALS

RIBBON SPECIFICATIONS

SUSTAINABLE DEVELOP

MENT

Páska:
Tloušťka (černá): < 9 μm
Páska je antistatická.
Skladování: 12 měsíců, 5-35°C (40-95°F),
20-80% relativní vlhkosti.

SolFree®

vosk

SolFree®

........................................vosk/pryskyřice..................................pryskyřice..............

Páska se vyrábí v jedné z nejvíce průmyslem
oceňovaných továren.
WĄƐŬǇũƐŽƵǀǇƌĄďĢŶǇǀũĞĚŶĠǌŶĞũůĠƉĞŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶǉĐŚĂ
ŽĐĞŶĢŶǉĐŚƚŽǀĄƌĞŶǀddƉƌƽŵǇƐůƵ͗
DECAPLAN:
Akční plán trvale udržitelného rozvoje založený
W>E
na
předních
týkající
se všech
WůĄŶ10
ĂŬĐş
ƚƌǀĂůĞ tématech,
ƵĚƌǎŝƚĞůŶĠŚŽ
ƌŽǌǀŽũĞ͕
ǌĂůŽǎĞŶǉ ŶĂ
profilů společnosti.
ϭϬŚůĂǀŶşĐŚƚĠŵĂƚĞĐŚ͕ǌĂŚƌŶƵũşĐşĐŚǀƓĞĐŚŶǇƉƌŽĮůǇƐƉŽͲ
ůĞēŶŽƐƟ͘
Globální dohoda:
'ůŽďĂůŽŵƉĂĐƚ
Iniciativa OSN vyzývající společnosti k uplatňování
/ŶŝĐŝĂƟǀĂK^EǌĂǀĂǌƵũşĐşŬĚŽĚƌǎŽǀĄŶşͣDĞǌŝŶĄƌŽĚŶşĚĞͲ
základních etických hodnot a hodnot životního
ŬůĂƌĂĐĞůŝĚƐŬǉĐŚƉƌĄǀ͞ĂǌĄŬůĂĚŶşĐŚƉƌŝŶĐŝƉƽŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ
prostředí.
ƉƌĄĐĞĂŽĐŚƌĂŶǇǎŝǀŽƚŶşŚŽƉƌŽƐƚƎĞĚş͘

®

RESISTANCES

RoHs/WEEE: ES směrnice ƉƌƵ2002/95
a
ŚŶ
Ă
2002/96, splnění limitů nebezpečnýchƌŽlátek
v
ůŝēĐ
Ğ
elektrických a elektronických zařízeních.

STANDARD - WAX
FOR FLAT HEAD

PRINTING QUALITY

Osvědčení UL (Underwriters' Laboratories): Čitelnost a trvanlivost potisku etikety.

ůŽŐ

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZĞƐƉŽŶƐŝďůĞĂƌĞ
Odpovědné
podnikání v chemii:
WƌŽŐƌĂŵǌĂǀĂǌƵũşĐşĮƌŵǇƉŽĚŶŝŬĂũşĐşǀĐŚĞŵŝĐŬĠŵƉƌƽͲ
Mezinárodní rada chemických asociací nabádající
ŵǇƐůƵŬĞǌĚŽŬŽŶĂůŽǀĄŶşǌĚƌĂǀŽƚŶşĐŚ͕ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚ
k
neustálému
zlepšování zdraví, bezpečnosti
ĂĞŬŽůŽŐŝĐŬǉĐŚƉƌĂǀŝĚĞů͘
a životního prostředí.
ĞƌƟĮŬĄƚǇŬǀĂůŝƚǇ͕ďĞǌƉĞēŶŽƐƟ ƉƌĄĐĞ ĂŽĐŚƌĂŶǇǎŝǀŽƚŶşŚŽƉƌŽƐƚƎĞĚş͗
Osvědčení jakosti, ochrany zdraví,
bezpečnosti a životního prostředí:
ISO 9001 : 2008, N°QUAL/2007/28312
ISO 14001 : 2004, N°ENV/2007/28315
OHSAS 18001 : 2007, N°SMS/2007/28316
&YϭϬϬϬEZ͗
AFAQ
1000NR
(znamená milénium)
,ŽĚŶŽĐĞŶş
ǀǌƚĂŚƵ ƐƉŽůĞēŶŽƐƟ
Ŭ ǌĂũŝƓƚĢŶş ƚƌǀĂůĞ
Vyhodnocení
statutu společnosti
ve vztahu
ƵĚƌǎŝƚĞůŶĠŚŽ ƌŽǌǀŽũĞ͘
ZDKZ ũĞ ƉƌǀŶş
ƐƉŽůĞēͲ
kŶŽƐƚ͕ŬƚĞƌĄĚŽƐĄŚůĂƷƌŽǀŶĢͣǆĞŵƉůĂƌǇ͞
pokroku v oblasti trvale udržitelného
rozvoje. ARMOR, první společnost, která
dosáhla "Exemplární" úrovně.

>

