
Rev. Abril 2020 Para códigos de ribbon, consulte seu agente de vendas Colacril®. 

1. Todas as informações, recomendações e descrições dos produtos Colacril® são baseadas nos melhores dados disponíveis no momento da
conclusão de seu desenvolvimento, porém não constituem garantia. A Colacril® indica que sejam feitos testes antes da homologação de qualquer
aplicação com seus produtos. Todos os produtos Colacril® são vendidos mediante confirmação do comprador, de que aquele produto se adequa
ao fim a que se destina. Os produtos Colacril® são garantidos por 1 ano, a partir da sua fabricação, desde que mantidos em sua embalagem de
origem e estocados em condições definidas pela FINAT seção 2.5, de 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. Qualquer produto que,
comprovadamente não esteja dentro das especificações determinadas pela Colacril® e dentro do prazo de garantia previsto, será substituído sem
custos para o cliente ou, a critério da Colacril®, será emitida uma nota de crédito no valor que esta considerar razoável. Deve-se ressaltar que,
em nenhum caso, a Colacril® será responsável por reclamações de valores superiores à reposição de seus produtos ou por danos acidentais. 
Excetuando-se o que está estabelecido acima, nenhuma outra garantia expressa ou implícita será aplicada aos produtos vendidos
pela Colacril®. A Colacril® não levará em consideração qualquer modificação, alteração ou garantia adicional nas condições citadas
acima, sem nenhuma exceção, salvo em casos em que ela seja efetuada por escrito e assinada por pessoa com poder legal para
esse ato. Este documento não é controlado e vale somente como informação, podendo sofrer revisões sem aviso prévio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Produtos impressos: quando os materiais apresentarem problemas de impressão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e
comunicado à Colacril® para análise do departamento técnico. Caso seja constatado problema, somente o material fornecido (ribbon) será
reposto. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Colacril®.                                                                                                                                                                        
3.  Para os valores e demais especificações  técnicas de produtos, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Colacril®.

Espessura total (µm)
Ponto de fusão da tinta (°C) 68

Aplicações
• Desenvolvido para rótulos, etiquetas e tags apresentando boa nitidez na impressão de código de barras e alta durabilidade.
Possui Propriedades antiestática na formulação da fita de ribbon que funciona como proteção e prolonga a vida útil dos
cabeçotes de impressão. É indicado para uso no ramo logístico, varejo, identificação e distribuição.                                                                                    
                                                                                                
                                                                         
Garantias

Espessura da tinta (µm) 2,6 2,2 3,0
7,0 6,7 7,3

Propriedades

3,7 5,1

Fita de transferência térmica revestida com tinta base cera preta. 

Descrição Valores Mínimo Máximo

Espessura do filme base (µm) 4,4

É recomendado o uso em papéis transtérmicos revestidos e não revestidos, fosco ou semi-brilho, vellums e filmes sintéticos.

COLACRIL® RIBBON CERA

Descrição do Produto

Fita de transferência térmica - TTR (Thermal Transfer Ribbons).

Substratos recomendados


