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ZINK Paper™ -tulostustekniikkaa hyödyntäen 
voit tulostaa neliväritarroja lukuisiin eri 
käyttötarkoituksiin. VC500W-tarratulostinta voi 
käyttää niin kodin kuin toimiston tarramerkintöjen 
tekoon, esimerkiksi kansioihin, laatikoihin, hyllyihin,  
irtaimiston tai tärkeiden esineiden merkintään.

Neliväritulostin toimii täysin ilman mustetta 
ZINK Zero Ink™ -tulostustekniikan ansiosta: 
laitteen salaisuus on tarranauhassa, joka sisältää 
lämmössä aktivoituvia värikristalleja. Tuloksena on 
värillisiä tarroja ilman mustetta. 

Lisää merkintöihisi tai käsityöprojekteihisi 
persoonallinen kädenjälkesi. Tarroihin on helppo 
lisätä valokuvia, kuvia, symboleja ja tekstiä - vain 
mielikuvitus on rajana.

Tulosta 
neliväritarroja     
ilman mustetta!

Hankaustesti  Vaikutti, mutta lukukelpoinen

Lämpötilatesti Ei vaikuttanut lämpötiloissa -20ºC-+60ºC

Testi Tulos

Luo haluamasi 
pituisia tarroja!

Haalistumistesti (sisällä) Ei vaikuttanut tarraan

Haalistumistesti (ulkona) Vaikutti, mutta lukukelpoinen

Veteen upotustesti Vaikutti, mutta lukukelpoinen

Kemikaaleihin upotustesti Lukukelvoton

Veden hankauksenkestotesti Lukukelvoton

Kemikaalien hankauksenkestotesti Ei vaikuttanut tarraan

Seuraavat testit suoritettiin Brotherin CZ-
tarranauhoille, jotka on tehty ZINK-paperista.

Olemme ajatelleet eri käyttötarkoituksia ja CZ-
tarranauhoille on tehty useita eri testejä.  



CZ-tarranauhatestit

Hankauksen kestotesti  

Hankaustestin tulokset  

Ennen

ZINK-paperista tulostettu tarra kestää sille 
kohdistuvaa ajoittaista maltillista hankausta 
ilman että tarran luettavuus kärsii.

Hankaustestin suoritus 
Testattava tarranäyte asetettin liimapuoli edellä 
ruostumattomaan teräslevyyn. Levy oli kiinnitetty 
hankaustestivälineistöön.  

Hankaustestikonetta ajettiin tarranäytteen 
päältä, jolloin tarraan kohdistui painoa. 50 
edestakaisen hiontakerran jälkeen tarraa tutkittiin 
silmämääräisesti.

 =  Ei vaikuttanut

 =  Vaikutti, mutta lukukelpoinen

 =  Lukukelvoton

Tarran luettavuus 50 hiontakerran 
jälkeen

Tarranäyte ZINK-paperi

Jälkeen



ZINK-paperista tehtyjä tarroja voidaan käyttää 
useissa lämpötilaolosuhteissa kylmästä 
kuumaan. Tarrat kestävät -20º C-+60ºC 
lämpötiloja.

Testin suoritus 
Tarrat kiinnitettiin ruostumattomaan teräslevyyn, 
ja altistettiin 240 tunnin ajan eri lämpötiloille 
vaihteluvälillä -20 ºC-+80 ºC.  

Lämpötilan vaihtelun kestotesti

 =  Ei vaikuttanut tarraan

 =  Vaikutti, mutta lukukelpoinen

 =  Lukukelvoton

-20 ºC

Lämpötila Tuntia

Ennen +60 ºC 240 h altistuksen jälkeen

Testitulokset
Tulokset osoittivat, että lämpötilat vaihteluvälillä 
-20 °C-+60 °C eivät aiheuttaneet muutoksia 
tarraan. +80° C lämpötilassa tarra sinertyi ja 
kuva muuttui epäselväksi.

25 ºC

60 ºC

80 ºC

ZINK-paperi

240 h

240 h

240 h

240 h
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Lämpötilan vaihtelun kestotesti  



ZINK-paperista tehdyt tarrat sopivat 
erinomaisesti käytettäväksi sisällä. 

Testin suoritus
Tarrat kiinnitettiin metallilevyihin ja asetettiin 
haalistumiskammioon, jossa oli 25° C lämmintä 
ja 50 % ilmankosteus. Tämä vastaa tarrojen 
säilyttämistä vuoden ajan sisätiloissa. 

Testitulokset
Testatut tarrat olivat edelleen selkeitä ja 
luettavia. Tarroista ei löytynyt haalistumisen 
merkkejä, vertaa testituloksiin alla.*
 
*Eri sääolosuhteet voivat vaikuttaa eri tavoin 
ZINK-paperista tulostettuihin tarroihin. Brother 
ei voi taata, että tarrat olisivat identtisiä 
testituloksiin verrattuna muissa kuin edellä 

CZ-tarranauhatestit

Haalistumistestin (sisällä) tulokset  

testatuissa olosuhteissa. Tarroja ei tule altistaa 
suoralle auringonvalolle.

Haalistumistestin (sisällä) 
tulokset

 =  Ei vaikuttanut tarraan

 =  Vaikutti, mutta lukukelpoinen

 =  Lukukelvoton

Tulokset

Tarranäyte ZINK-paperi

Ennen Jälkeen



ZINK-paperista tehdyt tarrat eivät ole 
ihanteellisia ulkokäyttöön. Tarrat kuitenkin 
kestävät lyhytaikaista ulkokäyttöä, silloin kun ei 
sada. 

Testin suoritus
Tarrat kiinnitettiin metallilevyihin ja asetettiin 
haalistumiskammioon, jossa oli 36 ºC lämmintä 
ja 50 % ilmankosteus. 

Tarroja pidettiin kammiossa 1417 tuntia, 
mikä vastaa vuoden altistusta aurinkoisille 
olosuhteille. Välimittaustulokset otettiin lisäksi 
472 ja 945 tunnin jälkeen.    

CZ-tarranauhatestit

Haalistumistestin (ulkona) tulokset  

Haalistumistestin (ulkona) 
tulokset

 =  Ei vaikuttanut tarraan

 =  Vaikutti, mutta lukukelpoinen

 =  Lukukelvoton

Tulokset

Tarranäyte ZINK-paperi

Ennen 1417 h jälkeen

*Tarrojen kellertymistä havaittiin

Testitulokset
Testatut tarranäytteet olivat edelleen selkeitä 
ja luettavia. Tarroista ei löytynyt haalistumisen 
merkkejä, vertaa testituloksiin alla.*



ZINK-paperista tehtyjen tarrojen luettavuutta on 
testattu upottamalla tarroja eri kemikaaleihin ja 
veteen.

Veden ja kemikaalien kestoa testattiin kahdessa 
vaiheessa: 

Vaihe 1: Veteen ja kemikaaleihin upotustesti 
 
Vaihe 2: Vesi- ja kemikaalihankaustesti

CZ-tarranauhatestit

Veden ja kemikaalien kestotesti

Vaihe 1: Veteen ja kemikaaleihin upotustestin 
suoritus
ZINK-paperista tehtyjen tarrojen kestoa veden ja 
kemikaalien vaikutuksia vastaan testattiin siten, 
että tarrat kiinnitettiin lasilevyihin ja ne upotettiin 
eri nesteisiin 2 tunnin ajaksi. 
  
Upotustestin tulokset
Veteen upotus vaikutti tarroihin, mutta teksti 
oli edelleen luettavaa. Tarroja ei tule upottaa 
kemikaaleihin, kuten asetoni ja etanoli.

Veden ja kemikaalien kestotestin tulokset

 =  Ei vaikuttanut tarraan

 =  Vaikutti, mutta lukelpoinen

 =  Lukukelvoton

Vesi

Neste ZINK -paperi

Veden jälkeen

Etanoli

Asetoni

Ennen



Vaihe 2: Vesi- ja kemikaalihankaustesti
Tarrat kiinnitettiin lasilevyihin. Tämän jälkeen 
vedellä tai kemikaaleilla kostutettua kangasta, 
jonka päällä oli 500 g paino, hangattiin 
tarranauhojen päältä 40 kertaa edestakaisin. 
Kankaat kostutettiin seuraavilla nesteillä:

• Vesi 
• Etanoli 
• Asetoni 

Testin jälkeen tarroille tulostettujen kirjainten 
luettavuutta tutkittiin silmämääräisesti.
   
Vesi- ja kemikaalihankaustestin tulokset
ZINK-paperista tehdyt tarrat kestävät hyvin 
hankaamista etanolilla tai asetonilla kostutetulla 

CZ-tarranauhatestit

Vesi- ja kemikaalihankaustesti

kankaalla, mutta osa kirjaimista muuttui 
epäselväksi vedellä kostutetulla kankaalla 
hangattaessa. 

Hankaustestin tulokset

 =  Ei vaikuttanut tarraan

 =  Vaikutti, mutta lukukelpoinen

 =  Lukukelvoton

Vesi

Neste ZINK -paperi

Etanoli

Asetoni
Etanolin jälkeen

Ennen

Tarranäytteille tulostetut kirjaimet, 
tarrojen materiaalina

Asetonin jälkeen



Tarranäytteiden kiinnittymistä alustaansa 
testattiin liimaamalla tarroja kolmeen yleisesti 
käytettyyn pintaan.

Kiinnitysvoimatestin suoritus
Tarrat kiinnitettiin erilaisiin pintoihin ja jätettiin 
huoneen lämpöön 30 minuutin ajaksi. 
Kiinnitysvoima mitattiin vetämällä tarra irti 
levystä 180 asteen kulmassa. Testimenettely 
on japanilaisen standardin JIS Z0237: 2009 
mukainen.

Testitulokset
ZINK-paperista tehdyt tarrat kiinnittyivät 
lujiten lasilevyihin. Ne kiinnittyivät heikoiten 
polypropyleeniin. 

CZ-tarranauhatestit

Liimapinnan pitävyys

Kiinnitysvoimatestin tulokset

Ruostumaton teräs

Levyjen materiaali ZINK-paperi

Lasi

Polypropyleeni

1

2

1

2

1

2

2.47

2.42

2.94

3.14

0.12

0.10

Kiinnitysvoima/ tarran irrotus 180º 
kulmassa (N/10 mm)



Tarranäytteiden kiinnittymistä kaareutuvaan 
pintaan testattiin liimaamalla tarroja lasiputkiin ja 
polyeteenituubeihin. 
 
Testin suoritus
Tarrat kiinnitettiin halkaisijaltaan erikokoisiin 
lasiputkiin ja polyeteenituubeihin. Tarrat 
kiinnitettiin kaareutuviin pintoihin käsin 
pitkittäissuuntaisesti ja jätettiin huoneen 
lämpöön 30 minuutiksi. Tämän jälkeen tarrojen 
pysyvyyttä pinnoissa tutkittiin silmämääräisesti.

CZ-tarranauhatestit

Kaareutuvaan pintaan kiinnittymisen 
testi

Testitulokset
Tarrat pysyivät kiinni lasiputkissa. 
Polyeteeniputkiin liimattujen tarrojen reunat eivät 
pysy kiinni putkissa.

Kaareutuvaan pintaan tarttumisen 
testitulokset

Lasiputki

Tarranäyte ZINK -paperi

Polyeteenituubi

1

2

1

2

1

2

 =  Tarttuu täydellisesti kaareutuvaan pintaan

 =  5-10 mm tarran reunasta ei pysy kiinni putkissa

 =  Ei tartu kaareutuvaan pintaan

Φ 10 mm

Φ 11 mm

Φ 15 mm

Φ 18 mm
1

2

Tuubi Φ 11 mm 30 min jälkeen

Tuubi Φ 18 mm 30 min jälkeen

Testissä käytettiin 2 tarranäytettä kutakin materiaalia ja halkaisijaa kohden.

Lasi Φ 10 mm 30 min jälkeen 

Ennen



CZ-1001-tarranauha 9 mm 5 m

CZ-1002-tarranauha 12 mm 5 m

CZ-1003-tarranauha 19 mm 5 m

CZ-1004-tarranauha 25 mm 5 m

CZ-1005-tarranauha 50 mm 5 m

CK-1000-tulostuspään 
puhdistuskasetti

50 mm 2 m

Tarranauhat Leveys  
(mm)

Pituus  
(m)

Tarranauhat 
neliväritulostukseen: 

Saatavilla seuraavina leveyksinä:  
9, 12, 19, 25 ja 50 mm. Kunkin 
tarranauharullan pituus on 5 
metriä.

CZ-tarranauha-
valikoima
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