Brother laminerte
TZe-etiketter er
testet til det
ekstreme
brother.no

Brother sine laminerte TZe-etiketter
er designet for å vare, uansett hvor du
bruker dem
Brother sine laminerte TZe-etiketter er designet for dine behov,
uansett om du trenger en profesjonell etikettløsning for kontoret,
industrien eller hjemmet. Vi har tenkt på akkurat når, hvor og
hvordan du kan komme til å ha behov for etikettene våre, og
har latt dem gjennomgå en rekke tester som viser hvordan de
laminerte etikettene våre tåler å utsettes for sterk slitasje, varme,
kulde, sol, vann og kjemikalier.

Brother sine laminerte TZe-etiketter

Hvorfor Brother sine
laminerte TZe-etiketter
tåler tidens tann

Laminering gir et
ekstra, beskyttende
topplag

I motsetning til ulaminerte etiketter sikrer vår lamineringsteknologi
at teksten på TZe-tapen er beskyttet av et lag av superklart
polyetylenlaminat.

Beskyttende lag ( PET )
Lim ( akryl )
Farget basisfilm ( PET )
Lim ( akryl )
backing paper
Forsterkningspapir
Skrift

Når du bruker Brother sin laminerte TZe-tape i en P-touch etikettskriver, påføres ved utskriftstidspunktet et klart beskyttende lag polyetylenlaminat over hele etiketten samt over termisk
overføringsblekk, i motsetning til sammenlignbare konkurrerende etikettskrivere.
Derfor tilbyr Brother laminerte etiketter et ekstra beskyttelsesnivå, slik at teksten din og den verdifulle
informasjonen på etiketten forblir leselig, selv under tøffe forhold som langvarig bruk utendørs i solrike
forhold.
Og vårt team av ingeniører har utviklet dedikerte tape ved hjelp av lim og materialer for mer krevende
bruksområder som teksturerte overflater eller vikling rundt kabler - slik at etikettene holder seg pålimt,
uansett dine merkebehov.
De neste sidene viser testene som ble utført.

Testing for sterk klebeevne
Ekstra
sterkt lim

Testing for sterk klebeevne
Ekstra
sterkt lim

Testing for sterk klebeevne ble gjennomført i to trinn:
Trinn 1: Testing for klebeevne på jevne og strukturerte overflater
Trinn 2: Testing for klebeevne på buede overflater med ulike diametere

TRINN 1
Testprosedyre for klebeevne på jevne og strukturerte overflater
For å teste klebestyrken til Brother sine laminerte TZe-etiketter ble laminerte TZe-etiketter med
standard lim og med sterkt lim festet til en rekke materialer ved romtemperatur og etterlatt i 30
dager. Etter denne perioden ble klebestyrken testet ved måling av kreftene som krevdes for å
fjerne etikettene ved en vinkel på 180 grader.
Testmetoden samsvarer med testing i henhold til japansk standard JIS Z 0237 ( 2009 ).

Testresultater
Diagrammet nedenfor viser kraften som kreves ( målt i newton ) for å fjerne Brother-etiketter med
standard og sterkt lim fra de ulike materialene. Jo høyere verdien er, jo sterkere var tapen festet til
materialet. Ved bruk på strukturerte overflater opprettholdt Brother-etiketter med sterk klebeevne
i gjennomsnitt tre ganger klebestyrken til Brother-etiketter med standard klebeevne, i henhold
til testen. Brother-etiketter med sterkt lim er utviklet spesielt for å sitte fast på både jevne og
strukturerte overflater, samt på mer krevende materialer.

Resultater i newton for 12 mm bred tape
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Testing for sterk klebeevne
Ekstra
sterkt lim

TRINN 2
Testprosedyre for klebeevne på buede overflater med ulike diametere
For å teste klebestyrken til Brother sine laminerte TZe-etiketter ble laminerte TZe-etiketter med
standard og sterkt lim samt av typen Flexi-ID festet til en rekke materialer ved romtemperatur
og etterlatt i 14 dager. Etter denne perioden ble etikettene undersøkt visuelt for å sjekke om de
hadde løsnet fra materialene de var festet til.

Testresultater
Tabellen nedenfor viser at Brother sine TZe-etiketter med standard og sterkt lim samt av typen
Flexi-ID ikke viste tegn til å ha løsnet fra materialer med en diameter på 6 mm eller mer. Når
etikettene ble viklet rundt eller påført som et flagg på materialer med en diameter på 3 mm, viste
laminerte etiketter med standard og sterkt lim imidlertid enten tegn på å ha løsnet, eller de hadde
falt helt av. Brother sine etiketter av typen Flexi-ID var de eneste som ikke viste tegn til å ha løsnet.
Brother sine Flexi-ID-etiketter er utviklet for å festes som flagg eller vikles rundt ledninger, kabler,
rør og slanger med en minste diameter på 3 mm, og skal brukes til å sikre at etikettene dine
holder seg på plass.
Brother sine selvlaminerende etiketter har akkurat de samme egenskapene som Brother sine
Flexi-ID-etiketter og kan derfor også trygt brukes til å vikles rundt kabler.
På buede overflater med større diameter bør Brother sine etiketter med sterkt lim benyttes.

BUET OVERFLATE
Ø 50 mm
glassbeger

Ø 25 mm
glassbeger

VIKLET RUNDT
Ø 6 mm
PVC-kabel

Standard TZe-tape
TZe-tape med sterkt lim
Fleksi-ID TZe-tape
Etiketten satt helt fast
Etiketten hadde løsnet litt
Etiketten hadde løsnet helt

Ø 3 mm
polypropylen
rør

SOM FLAGG
Ø 3 mm
polypropylen
rør

Testing for sterk klebeevne
Ekstra
sterkt lim

Vannbestandig

Kjemisk
bestandig

Testing for bestandighet mot vann og
kjemikalier

Testing for bestandighet mot vann og
kjemikalier

Vannbestandig

Kjemisk
bestandig

Tester for bestandighet mot vann og kjemikalier ble gjennomført i tre trinn:
Trinn 1: Nedsenking i vann og kjemikalier
Trinn 2: Slitasjetest med vann og kjemikalier
Trinn 3: Immersjonstest i rent vann og en oppløsning med 5 % natriumklorid ( salt )

TRINN 1
Testprosedyre for nedsenking i vann og kjemikalier
For å teste Brother sine laminerte etiketter mot effekten av vann og kjemikalier ble Brother sine
TZe-etiketter med standard og sterkt lim samt av typen Flexi-ID først festet til glassplater og
senket ned i en rekke væsker i 2 timer ved romtemperatur.

Testresultater

0,1 N Natriumhydroksid

0,1 N
Hydroklorsyre

Rent vann

Mineralsprit

Aceton

Etylacetat

Etanol

Heksan

Toluen

Selv om laminatet på visse etiketter bløtt i visse kjemikalier hadde blitt noe separert fra laminatet,
viser tabellen nedenfor at trykkvaliteten var uendret, og at etikettene fortsatt var festet til platene.
Så selv om noen av de testede kjemikaliene blir sølt på de laminerte TZe-etikettene dine, skulle et
raskt tørk være nok til å hindre skade.

Standard TZe-tape
TZe-tape med sterkt lim
Fleksi-ID TZe-tape
Ingen misfarging av trykket

Etikett etter testing:
Etikett: Brother sine laminerte TZe-etikett med sterkt lim
Kjemikalie: Aceton

Vannbestandig

Kjemisk
bestandig

Testing for bestandighet mot vann og
kjemikalier

TRINN 2
Testprosedyre for slitasje med vann og kjemikalier
Brother sine TZe-etiketter med standard og sterkt lim samt av typen Flexi-ID ble deretter utsatt
for en vekt på 200 gf, mens en klut gjennomtrukket med kjemikalier og løsemidler ble ført frem
og tilbake over hver etikett 100 ganger. Etikettene ble deretter visuelt kontrollert for å oppdage
eventuelle problemer med trykkvaliteten.

Testresultater

0,1 N Natriumhydroksid

0,1 N
Hydroklorsyre

Rent vann

Mineralsprit

Aceton

Etylacetat

Etanol

Heksan

Toluen

Trykkvaliteten til Brother sine laminerte TZe-etiketter var upåvirket etter å ha blitt gnidd inn med
diverse kjemikalier, som tabellen nedenfor viser.

Standard TZe-tape
TZe-tape med sterkt lim
Fleksi-ID TZe-tape
Ingen misfarging av trykket

Etikett før testing:
Etikett: Brother sine laminerte TZe-etikett med sterkt lim

Etikett etter testing:
Etikett: Brother sine laminerte TZe-etikett med sterkt lim
Kjemikalie: 0,1 N Hydroklorsyre

Testing for bestandighet mot vann og
kjemikalier

Vannbestandig

Kjemisk
bestandig

TRINN 3
Testprosedyre for immersjon i rent vann og en oppløsning med 5 % natriumklorid
( salt )
I den siste testen ble Brother sine TZe-etiketter med standard og sterkt lim samt av typen FlexiID, festet på stålplater i rustfritt stål, og disse ble så nedsenket i to bad. De ble plassert i et
termostatisk kammer innstilt på 40 °C og fjernet etter de forhåndsbestemte periodene som vises i
tabellen nedenfor. Etterpå ble utseendet til etikettene kontrollert visuelt.

Testresultater
Som tabellen viser holdt Brother sine TZe-etiketter med standard og sterkt lim samt av typen
Flexi-ID seg perfekt på plass, og utskriftskvaliteten var uendret, selv etter 30 dager nedsenking i
rent vann eller en oppløsning med 5 % natriumklorid ( salt ).

4 DAGER
Løsnet

Falmet

10 DAGER
Løsnet

Falmet

30 DAGER
Løsnet

Falmet

Standard TZe-tape
TZe-tape med sterkt lim
Fleksi-ID TZe-tape
Tapen hadde verken løsnet eller falmet.

Etikett etter testing:
Etikett: Brother sine laminerte TZe-etikett med sterkt lim
Væske: Oppløsning med 5 % natriumklorid ( salt )

Testing av slitasjebestandighet
Slitasjebestandig

Testing av slitasjebestandighet
Slitasjebestandig

Brother sin lamineringsteknologi for tape, sikrer at Brother TZe-laminerte etiketter tåler kraftig
slitasje.

Testprosedyre for slitestyrke
Brother standard lim, ekstra sterkt lim og fleksible ID-laminerte TZe-etiketter ble festet til rustfrie
stålplater med en blankglødet overflate ( BA ). Ikke-laminerte etiketter ble også festet til plater
laget av samme materiale og overflatebehandling.
En 1 kgf slipeenhet ble deretter ført frem og tilbake over etikettene 50 ganger med en hastighet
på 40 runder tur-retur per minutt.

Testresultater
Som tabellen og bildene nedenfor viser og selv etter 50 passeringer av den tunge slipeenheten,
viste den laminerte overflaten på Brother TZe-tapen noe slitasje, men tegnene under var upåvirket
og teksten forble helt lesbar. Teksten på de ikke-laminerte konkurrentetikettene var enten helt
uleselig eller viste tegn på ekstrem slitasje.
TRYKKVALITET
Brother TZe tape med standard lim
Brother TZe tape med ekstra sterkt lim
Brother flexi-ID TZe tape
Dymo industriell fleksibel nylon tape
Brady nylon stoff tape
Dymo industriell permanent polyester tape
Dymo industriell vinyl tape
Dymo D1 holdbar tape
Dymo D1 standard tape
Brady permanent polyester tape
Brady vinyl tape
Trykkvalitet upåvirket
Trykkvalitet påvirket

Trykkvalitet uleselig
Testområde på etikett

Testing av temperaturbestandighet
Temperaturbestandig

Testing av temperaturbestandighet
Temperaturbestandig

Etikettene våre er laget for å vare, uansett om du skal bruke dem i minusgrader eller i ekstremt
varme miljøer. Testresultatene viser at Brother sine laminerte TZe-etiketter faktisk tåler
temperaturer fra -80 °C til +150 °C.

Testprosedyre for temperaturbestandighet
Brother sine laminerte TZe-etiketter med standard og sterkt lim samt av typen Flexi-ID ble
først festet på en flate i rustfritt stål og plassert i et termohygrostatkammer med de riktige
testbetingelsene. Etter en forhåndsbestemt tid ble de tatt ut og plassert i romtemperatur, der
etikettens utseende ble visuelt kontrollert.

Testresultater
Etter 3 dager ved -80 °C hadde det ikke oppstått noen merkbar endring i etikettens klebeevne
eller farge, som tabellen viser. Etter 2 dager ved +150 °C var teksten på etiketten fremdeles helt
intakt*, til tross for en lett misfarging av etiketten. Vi anbefaler laminerte Brother-etiketter av typen
TZe-M931/951/961 ( sort på matt sølv ) som mest motstandsdyktige mot misfarging ved høye
temperaturer, og laminerte TZe-etiketter av typen Flexi-ID som mest egnet for bruk i en autoklav/
steriliseringsenhet.

TEMPERATUR

TID

-80 °C

3 dager

-30 °C

30 dager

+50 °C ved 90 % RH

30 dager

+100 °C*

18 dager

+150 °C*

2 dager

RESULTAT
*Ved bruk under ekstremt høye temperaturer
eller i lengre perioder kan laminatfilmen
separeres, misfarges eller krympe. Hvis du
er i tvil, kan du be om en gratis tapeprøve
fra Brother og teste selv.

Tapen hadde verken løsnet eller falmet.
Tapen hadde ikke løsnet. Teksten var leselig, men en viss misfarging ble oppdaget

Testing av falmingsbestandighet
Falmingsbestandig

Falmingsgrad ( tid – ∆E )
TAPEFARGE

118 t

236 t

478 t*

Klar

9,66

15,69

24,69

Hvit

0,83

1,58

3,18

Rød

1,65

5,95

54,61

Blå

1,27

2,85

5,71

Gul

22,59

55,57

57,2

Grønn

1,24

1,62

3,77

Fluorescerende oransje

46,57

50,33

54,43

Fluorescerende gul

81,02

85,09

84,66

Sort

0,55

0,18

1,11

Ekstra sterkt lim – hvit

0,83

1,58

3,18

Fleksi-ID – hvit

1,49

2,35

3,94

*478 timer tilsvarer 1 år i et solrikt utemiljø.

Testing av falmingsbestandighet
Falmingsbestandig

Brother sine laminerte TZe-etiketter er designet for å holde teksten din tydelig og lesbar i mange år.

Testprosedyre for falmingsbestandighet
Brother sine laminerte TZe-etiketter med sterkt lim og av typen Flexi-ID i sort-på-hvitt og flere av
Brother sine laminerte TZe-etiketter med standard lim og i forskjellige farger ble festet på plater
i rustfritt stål og eksponert for simulert utendørs UV-stråling i ca. 12 måneder. Etter dette ble
utseendet til etikettene kontrollert, i samsvar med standard JIS K7350-2/ISO 4892-2.

Testresultater
Den trykte teksten på alle laminerte Brother TZe-taper var uendret og i perfekt lesbar stand.
For de røde, gule og fluorescerende tapene hadde det oppstått en større endring i tapens
bakgrunnsfarge sammenlignet med andre tapefarger, som bare hadde små eller ingen endringer.
Jo høyere ΔE-verdi ( delta E ), jo større endring i visuell oppfatning fra den opprinnelige fargen.

90

*∆E-resultatene ( delta E ) viser graden av falming for ulike
farger TZe-tape etter ett år i simulert sollys.

80
70

Fluorescerende gul
Gul
Fluorescerende oransje
Rød
Transparent
Blå
Hvit
Grønn
Ekstra sterkt lim – hvit
Fleksi-ID – hvit
Sort

60
50
40
30
20
10
0

0t

118 t

236 t

Timer

478 t*

Testing av oljebestandighet
Kjemisk
bestandig

Det beskyttende, øverste laminatlaget på Brother sine TZe-etiketter sørger for at teksten din er
beskyttet selv om den senkes i eller gnis inn med olje. Oljebestandighetstester ble gjennomført i to
trinn:
Trinn 1: Test ved nedsenking i olje
Trinn 2: Oljegnidningstest

TRINN 1
Testprosedyre for nedsenking i olje
Brother sine laminerte TZe-etiketter med standard og sterkt lim samt av typen Flexi-ID ble festet
på glassplater og senket ned i ulike oljer ved romtemperatur i to timer, og endringen i utseende ble
kontrollert visuelt etter denne tiden.

TRINN 2
Testprosedyre for oljegnidning
Brother sine laminerte TZe-etiketter med standard og sterkt lim samt av typen Flexi-ID ble
festet på glassplater og gnidd med oljebløtte kluter 100 ganger frem og tilbake, ved hjelp av et
måleelement på 4,6 mm ( 16,6 mm^2 ) og en last på 200 gf. Etter at denne testen var fullført, ble
endringen i utseendet til etikettene kontrollert visuelt. Denne testen er i henhold til JIS-L-0849.
( ISO 105-X12:2001 – Tekstiler – Prøving av fargeekthet – Del X12 )

Testresultater

Standard
TZe-tape

2 timers nedsenking

TZe-tape
med
sterkt lim

2 timers nedsenking

Flexi-ID
TZe-tape

100 gnidninger frem og tilbake

100 gnidninger frem og tilbake
2 timers nedsenking
100 gnidninger frem og tilbake

Ingen endring i trykkvalitet, og etiketten ble sittende fast på platene

Syntilo 9954

Syntilo 81E

Alusol B

Hysol X

CareCut ES1

Variocut B30

Honilo 981

Som tabellen nedenfor viser, oppstod det ingen endring i trykkvaliteten, og etikettene var fortsatt
festet til platene.

Testing av autoklavbestandighet
Temperaturbestandig

Brother sine laminerte TZe-etiketter av typen Flexi-ID har utmerket klebeevne og lesbarhet, selv etter
en rekke passeringer gjennom det tøffe miljøet i en autoklav/steriliseringsenhet.

Testprosedyre for autoklavbestandighet
En laminert TZe-etikett av typen Flexi-ID fra Brother ble festet på en flat og jevn overflate av
rustfritt stål ved romtemperatur. Tilstanden til etiketten ble undersøkt etter at den hadde vært i
autoklaven under følgende testbetingelser:
Autoklavtestmaskin:
Dampsterilisator GETINGE HS22
Testprogram:
B-syklus P11 *EN ( europeisk standard ) prEN13060 standard kompatibel
Pre-vakuum:
4 ganger
Steriliseringstemperatur:
134 °C
Steriliseringstid:
5 minutter
Tørketid:
20 minutter

Testresultater
Tabellen nedenfor viser den gode holdbarheten våre laminerte TZe-etiketter av typen Flexi-ID fikk
påvist i testen. Etter en rekke prosessykluser ble det observert en viss misfarging av etiketten og
separasjon av laminatfilmen. Den trykte teksten fortsatte likevel å være lesbar.

FLEXI-ID TAPE
Trykkvalitet
Tape løsnet
Falming av tape
Separasjon av laminatfilm
Ingen merkbar endring
Små endringer observert

1
syklus

5
sykluser

10
sykluser

20
sykluser

30
sykluser

TZe-FX621

TZe-FX611

Sort på gul

FLe-7511*

Sort på grønn

* Etiketter er: 45 mm x 21 mm når de er utskrevet. 45 mm x 10,5 mm etter påføring.

FLe-6511*

Sort på gul

STe-151

FLe-2511*

STe-141

TZe-SE5

Sort på hvit

FLe FLAGG ( STANSEDE ) – 72 ETIKETTER

Sort på hvit

STe STENSIL – 3 METER

Sort på hvit

TZe SIKKERHET LAMINERT – 8 METER

STe-161

TZe-SL661

TZe-SL651

TZe-FX661

TZe-FX261

TZe-S261

36 mm

Sort på gul

TZe-FX651

TZe-FX251

TZe-S651

TZe-S151

TZe-S251

24 mm

TZe-SL261

TZe-SE4

TZe-FX641

TZe-FX241

TZe-S641

TZe-S141

TZe-S241

18 mm

TZe-SL251

TZe-FX631

TZe-FX231

TZe-S631

TZe-S131

TZe-S231

12 mm

Sort på hvit

TZe SELVLAMINERENDE – 8 METER

TZe-FX221

TZe-FX211

Sort på hvit

TZe FLEKSI-ID LAMINERT – 8 METER

TZe-S621

Sort på gul

TZe-S221

9 mm

TZe-S121

TZe-S211

6 mm

Sort på klar

Sort på hvit

TZe, LAMINERT MED STERKT LIM – 8 METER

Brother sitt utvalg av taper

TZe-535
TZe-435
TZe-334

Hvit på blå

Hvit på rød

Gull på sort

TZe-335

TZe-325

Hvit på sort
TZe-315

TZe-135

Hvit på klar

TZe-232

TZe-133

TZe-222

Rød på hvit

TZe-233

Blå på klar

TZe-223

Blå på hvit

TZe-731

TZe-132

TZe-721

Sort på grønn

TZe-531

TZe-431

TZe-631

TZe-131

TZe-231

12 mm

Rød på klar

TZe-521

Sort på blå

TZe-621
TZe-421

TZe-611

Sort på gul

TZe-121

TZe-221

9 mm

HSe-231

11,7 mm

Sort på rød

TZe-111

Sort på klar

6 mm

HSe-221

TZe-211

3,5 mm

HSe-211

8,8 mm

Sort på hvit

STANDARD LAMINERT – 8 METER

Sort på hvit

HSe KRYMPESTRØMPE – 1,5 METER

5,8 mm

TZe-344

TZe-345

TZe-145

TZe-242

TZe-243

TZe-741

TZe-541

TZe-441

TZe-641

TZe-141

TZe-241

18 mm

HSe-241

17,7 mm

TZe-354

TZe-555

TZe-355

TZe-252

TZe-253

TZe-751

TZe-551

TZe-451

TZe-651

TZe-151

TZe-251

24 mm

HSe-251

23,6 mm

TZe-365

TZe-262

TZe-263

TZe-561

TZe-461

TZe-661

TZe-161

TZe-261

36 mm

TZe-PR935

Hvit på premium glitter sølv

TZe-M931

TZe-PR831

TZe-M921

TZe-M31

Sort på glitrende gull

PREMIUM LAMINERT – 8 METER

Sort på matt sølv

METALLISK LAMINERT – 8 METER

Sort på klar

MATT LAMINERT – 8 METER

TZe-C31

12 mm

Sort på fluorescerende gul

9 mm
TZe-B31

6 mm

Sort på fluorescerende oransje

FLUORESCERENDE LAMINERT – 5 METER

18 mm

TZe-PR955

TZe-PR851

TZe-M951

TZe-C51

TZe-B51

24 mm

TZe-M961

36 mm

Anbefalt

Kabelflagg

Kabelstrips

Strukturerte
overflater

Jevne
overflater

OVERFLATE

Selvlaminerende

Godkjent

Flagg

Krympestrømpe

Fleksi-ID

GENERELL IDENTIFISERING

Sterk klebeevne

IDENTIFISERING AV LEDNINGER OG KABLER

Sikkerhet

Velg riktig tape
til jobben

Stensil

17,7 mm
23,6 mm

HSe-241
HSe-251

8,8 mm

HSe-221

11,7 mm

6,8 mm

HSe-211

HSe-231

Bredde

Tape

KRYMPESTRØMPE

Ø 7,3 mm til 14,3 mm

Ø 5,4 mm til 10,6 mm

Ø 3,6 mm til 7,0 mm

Ø 2,6 mm til 5,1 mm

Ø 1,7 mm til 3,2 mm

Anbefalte
kabeldiametere

Brother
original
rekvisita
Originale rekvisita fra Brother

Original Brother rekvisita
fungerer perfekt sammen
med Brother skrivere.
Designet, produsert og testet i kontrollerte miljøer av samme
teknikerteam som dem som produserer Brother sin maskinvare.
Gir de aller beste resultatene for virksomheten din og beskytter
utskriftsinvesteringen din.

Ofte stilte spørsmål

Hvor nøyaktig simulerer testene virkelige eksempler?
Vi har gjort det vi kan for å sikre at testene gir nøyaktige simuleringer av virkelige eksempler.
Når trykte etiketter brukes i den virkelige verden, er det imidlertid mange faktorer som kan endre
resultatene til disse testene, som overflatemateriale, varme, fuktighet, trykk, kjemikalier med mer.
Hvis du er i tvil, kan du alltid teste Brother sine laminerte P-touch-etiketter i ditt eget miljø for å
forsikre deg om at de oppfyller kravene dine.

Hvilken tape anbefales for grove eller strukturerte overflater?
Brother sine TZe-tape med sterkt lim er utviklet spesielt med tanke på mer krevende overflater,
for eksempel grove eller strukturerte flater.

Hvilken tape anbefales for merking av kabler?
Bruk Brother sine selvlaminerende TZe-tape eller Flexi-ID TZe-tape til kabelstripsmerking.
Til kabelflaggmerking brukes Brother sine Flexi-ID TZe-tape eller ulaminerte flaggetiketter.
Brother sin HSe-krympestrømpe kan også brukes til identifisering av ledninger og kabler.

Hvilken tape anbefales for høye temperaturer?
Vi anbefaler TZe-tape av typen TZe-M931/951/961 ( sort på matt sølv ) som mest motstandsdyktig
mot høye temperaturer med tanke på misfarging.

Hvor tykke er laminerte TZe-etiketter?
Laminerte TZe-etiketter har en tykkelse på rundt 160 mikrometer, men dette varierer noe med
tapetype.

Ofte stilte spørsmål

Inneholder TZe-tapen silikon?
Fordi forsterkningspapiret på tapen er silikonbelagt på begge sider, er det en viss mulighet
for at små mengder silikon kan bli værende på klebelaget under etiketten selv etter at
forsterkningspapiret er fjernet.

Inneholder TZe-tapen lateks?
TZe-tape består av akrylbaserte klebematerialer og inneholder ikke lateks.

Inneholder TZe-tapen bly?
Det er ikke bly verken i TZe-kassetten, -tapen eller -blekket.

Inneholder TZe-tapen klorid?
Med unntak av klar ( transparent ) eller sølvfarget TZe-tape brukes kloridmaterialer i det fargede
basisfilmlaget i andre TZe-taper.

Inneholder TZe-tapen halogen?
Det fargede laget av basefilmen inneholder noe klorforbindelse, noe som betyr at TZe-tape
ikke kan kategoriseres som halogenfrie.

Inneholder TZe-tapen REACH SVHC?
Se www.brother.eu/reach for oppdatert informasjon.

Inneholder TZe-kassetter resirkulerte materialer?
TZe-kassetter inneholder minst 5 % resirkulerte materialer.

Avgir TZe-etiketter gass?
Følgende gasser kan bli produsert når etiketter oppbevares eller brukes i varme omgivelser:
toluen, n-butanol, 2-etylheksylalkohol, butylkarbinolacetat. Nivåene er imidlertid svært lave.

Etterlater TZe-etiketter rester av lim når de fjernes?
Etiketter kan fjernes forholdvis enkelt fra de fleste materialer og etterlater bare lite eller ingen rester
av lim på materialet. Ekstrem varme, fuktighet og visse kjemikalier kan føre til at noe lim sitter igjen,
men i de fleste tilfeller kan dette enkelt fjernes med etanol.

Ofte stilte spørsmål

Kan TZe-etiketter brukes på kretskort?
Vi anbefaler ikke at TZe-etiketter brukes på kretskort, i og med at kretskort er svært følsomme for
støv, statisk elektrisitet og syre ( selv om disse forekommer i svært lave nivåer ).

Kan TZe-etiketter brukes til merking av matvarer?
TZe-etiketter kan trygt brukes på matemballasje, men skal ikke være i kontakt med selve maten.

Kan TZe-etiketter brukes på kobber?
Fordi klebemidlene som brukes i våre etiketter er i akryl og derfor inneholder noe syre, anbefaler vi
ikke at TZe-etikettene brukes på kobber.

Kan TZe-etiketter brukes til merking av elektrisk og elektronisk utstyr
( EEE ) som omfattes av RoHS-direktivet?
TZe-etiketter er i samsvar med kravene i RoHS-direktivet og inneholder ikke stoffer med
restriksjoner ( kadmium ( Cd ), bly ( Pb ), kvikksølv ( Hg ), heksavalent krom ( Cr VI ), polybromerte
bifenyler ( PBB ), polybromerte difenyletere ( PBDE ), bis( 2-etylheksyl )ftalat ( DEHP ),
benzylbutylftalat ( BBP ), dibutylftalat ( DBP ), diisobutylftalat ( DIBP ) ) over de tillatte grenseverdiene.
Selve TZe-tapekassetten faller ikke inn under definisjonen til EEE.

Kan TZe-etiketter nedsenkes i alkohol?
Nedsenking av TZe-etiketter i alkohol anbefales ikke i lengre perioder, fordi tapens lim kan
forringes.

Er Brother sine TZe-tape eller HSe-strømper UL-sertifiserte?
De fleste av våre TZe-taper med sterkt lim, av typen Flexi-ID samt sikkerhetstape er anerkjent av
Underwriters Laboratories og registrert på listen med UL-nummer PGJI2.MH21016.

Hvor lenge skal en TZe-sikkerhetstape være festet før den blir fjernet?
Vi anbefaler at sikkerhetsetiketter er på i minst 24 timer for at de skal ha best mulig effekt.

Merknader

1.	En tilfeldig prøve på Brother sine laminerte TZe-taper ble valgt ut og brukt til å gjennomføre
disse testene.
2.	Alle resultatene ble oppnådd under spesifikke betingelser konfigurert av Brother og/eller Allion
( som vist nedenfor ), i den eneste hensikt å kunne gi informasjonen som denne brosjyren
inneholder.
3.	Siden tapens ytelse påvirkes av mange ulike faktorer, inkludert materiale tapen er festet til,
materialets overflatetilstand enten den er fettete, støvete, ujevn eller buet samt miljømessige
forhold, skal kunden se ytelse i samsvar med de de faktiske bruksforholdene. Produktene
brukes på kundens egen risiko og funnene presentert i dette dokumentet bør ikke tas som
en garanti for TZe-tapens ytelse under hver kundespesifikke bruksområde.
4. B
 rother påtar seg ikke ansvaret for tap som oppstår som følge av anvendelsen av informasjonen
i dette dokumentet.

Kilder testdata:
Allion Japan Inc ( April 2020 ):
Ekstra sterkt lim | Vann og kjemikalie bestandig
Slitasje bestandig ( Brother TZe laminerte etiketter )
Temperatur bestandig ( alle temperaturer unntatt -80°C ) | Olje bestandig
Allion Japan Inc ( Oktober 2020 ):
Slitasje bestandig ( konkurrentetiketter )
Brother Industries Ltd Japan ( desember 2012 ):
Falme bestandig | Temperatur bestandig ( -80°C )
Autoclav bestandig

Kontakt:

brother.no
Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S.
Karvesvingen 5, 0579 Oslo
Tlf.: 22 57 75 00
Tlff. Sluttkundesupport: 22 57 75 90

Alle spesifikasjoner er korrekte på utgivelsestidspunktet og kan endres. Brother er et registrert varemerke for Brother
Industries Ltd. Produktmerkenavn er registrerte varemerker eller varemerker for sine respektive selskaper.
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