INSTRUKCJA UŻYWANIA I PRZECHOWYWANIA
PL - INFORMACJE O PRODUKCIE
Papiery rejestrujące bez funkcji pomiarowej
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I OBSŁUGI
Barwniki stosowane do produkcji papierów termoczułych reagują z rozpuszczalnikami i innymi
związkami znajdującymi się w klejach, a bezpośredni kontakt między nimi a drukowaniem termicznym
z czasem niszczy wydrukowane dane. Postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi
poniżej, aby uniknąć niekorzystnego wpływu na papier i / lub na zapis. Papier należy przechowywać w
chłodnym i suchym miejscu. Długotrwałe narażenie na temperatury powyżej 40°C lub wilgotność
względną powyżej 60% może rozjaśnić drukowane dane. Unikaj także wystawiania na działanie
promieni słonecznych (promieni UV) lub jasnego światła, które może przyciemnić papier i / lub rozjaśnić
zapis. Unikaj również przechowywania wszelkiego rodzaju papieru termicznego z następującymi
elementami:
• Papiery zawierające rozpuszczalniki organiczne, w tym między innymi fosforan tributylu i / lub ftalan
dibutylu; węgiel i / lub formy bezwęglowe;
• Produkty zawierające PVC lub inny chlorek winylu, takie jak m.in.: ochraniacze na dokumenty, koperty,
segregatory;
• Płyny czyszczące i rozpuszczalniki, takie jak alkohol, ketony, estry i inne;
• Produkty zawierające kleje na bazie rozpuszczalników, takie jak m.in.: przezroczyste taśmy
samoprzylepne lub etykiety.
Aby zmaksymalizować czytelność i możliwość archiwizacji, przechowuj produkt oddzielnie, w
klimatyzowanym środowisku, wykorzystując:
• Folie ochronne na dokumenty / arkusze wykonane z poliamidu poliestrowego;
• Karty usztywniające wykonane z klejów na bazie wody.
Stosowanie tych produktów do przechowywania / archiwizowania nie zapewni pełnej ochrony przed
blaknięciem spowodowanym zewnętrznymi zanieczyszczeniami.
TRWAŁOŚĆ OBRAZU
Średnia trwałość tego produktu wynosi 5 lat, pod warunkiem stosowania się do wyżej wymienionych
warunków przechowywania. Jeżeli wymagany jest dłuższy czas przechowywania, producent zaleca
wykonanie odpowiedniej kserokopii.

NIESTOSOWANIE SIĘ DO TYCH INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ PRZYCIEMNIENIE TŁA LUB
ROZJAŚNIENIE ŚLADÓW.
ZAGROŻENIA POŻAROWE
Łatwopalność tego produktu jest zbliżona do zwykłego papieru niepowlekanego. Możliwe jest użycie
zwykłego sprzętu gaśniczego.
ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
Użytkowanie, przechowywanie i utylizacja tego produktu nie stanowią zagrożenia dla środowiska.
PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA
Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami - w spalarniach odpadów lub
zakładach unieszkodliwiania papieru.

