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DESCRIÇÃO TÉCNICA - Nº 14591506
GTRAT-SPM

ETIQUETA TERMICA OCR/LSM PARA ROTULAGEM DE CAIXETAS FORMATO NORMAL NEC
Código no ERP: 752405233

1.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.1.
Bobina de papel branco, ultraliso (principalmente no lado externo), con+nuo (sem serrilhas de separação), não adesivado,
para impressão por termo-transferência, com u2lização de ribbon, a ser aplicada na impressora SATO mod CL-412, de acordo com as
caracterís2cas que se seguem.

2.

APRESENTAÇÃO

2.1.

Em forma de bobina, com núcleo de papelão, compacto e com resistência suﬁciente para evitar deformações.

3.

CARACTERÍSTICAS DO PAPEL

3.1.

Tipo: Papel branco ultra-liso especíﬁco para impressão por termo- transferência com u2lização de ribbon;

3.2.

Cor: branca;

3.3.

Gramatura: 127,0 +/- 6,0 g/m2;

3.4.

Espessura: 0,105 +/- 0,005 mm.

4.

DIMENSÕES DO PAPEL

4.1.

Largura: 85,0 +/- 0,02 mm;

4.2.

Comprimento: Mínimo de 230 m.

5.

DIMENSÕES DA BOBINA

5.1.

Diâmetro externo: max. 195,0 mm

5.2.

Diâmetro interno: 85,0 mm

5.3.

Largura: 85,0 +/- 0,02 mm

5.4.
Obs: O diâmetro externo da bobina não deve exceder o limite especiﬁcado acima, de modo a permi2r o encaixe no
equipamento.

6.

DIMENSÕES DO NUCLEO (papelão)

6.1.

Diâmetro interno: 76,0 mm

6.2.

Diâmetro externo: 85,0 mm

6.3.

Espessura: 4,5 mm

6.4.

Largura: 85,0 +/- 0,02 mm

7.

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES

7.1.

Tensão do embobinamento: Deverá ser adequada para que não forme telescópio durante o manuseio;

7.2.
Caracterís2ca isolante: o papel deverá comportar-se como isolante elétrico quando colocado entre dois pólos e subme2dos à
tensão elétrica, con+nua ou alternada, de até 100 volts;
7.3.

Limpeza: a bobina não poderá conter recortes de papel ou pó;

7.4.

Cortes: as bases de papel deverão apresentar cortes limpos, sem rebarbas, esmagamentos ou outras imperfeições;

7.5.

Forma: o papel deverá ser con+nuo, ou seja, não deverá conter emendas;
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7.6.
u2lização;
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Papel: será isento de cargas está2cas, dobras, rugas, perfurações, manchas e/ou outros defeitos que possam afetar sua

7.7.
Transferência de imagem: deverá produzir uma imagem ní2da, com uniformidade e sem borrões. As propriedades de
transferência deverão ser man2das, no mínimo, durante dois anos.
7.8.

Iden2ﬁcação: o inicío da bobina será fechado com e2queta auto-adesiva que iden2ﬁque o fabricante/fornecedor.

7.9.
Fixação: preferencialmente, o papel não deverá ser ﬁxado ao núcleo do início do embobinamento. Se ﬁxado, deverá ser com
resistência mínima que não venha a prejudicar o equipamento.

8.

ACONDICIONAMENTO

8.1.

EMBALAGEM
a) Individual: Cada bobina será envolta em saco plás2co ou similar de modo a garan2r adequada preservação e
estocagem.
b) Despacho: Caixa de papelão ondulado, parede simples, fechada de modo a garan2r adequada preservação e estocagem
do material.

8.2.

ROTULAGEM - As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações:
a) Nome do Fornecedor;
b) Nome Padronizado do Material;
c) Código do Material;
d) Número e data da Autorização de Fornecimento;
e) Quan2dade de bobinas acondicionadas.
f) Indicação sobre Empilhamento Máximo.

DESENHO 01

Elaborador por: Emerson Mendes Celestino- matrícula: 8.922.413-2 - Suporte Administrativo - GTRAT/SE/SPM.
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Aprovado por: Marcelo Oliveira do Santos - Gerente Regional de Tratamento/SE/SPM - matrícula: 8.915.765-6 (PRT/SE/SPM - 14477/2019 n°SEI 10350783).

Documento assinado eletronicamente por Emerson Mendes Celes1no, Agente de Correios - Suporte, em 22/05/2020, às 13:53, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo de Oliveira Santos, Gerente, em 22/05/2020, às 14:25, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten2cidade deste documento pode ser conferida no site hNps://sei.correios.com.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 14591506 e o
código CRC 651E9591.

Referência: Processo nº 53177.031783/2020-70
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