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20 de maio de 2021. 
 
De: Sue Kutay, Gerente global de produto  
Para: Clientes e parceiros de canal do sistema KODAK FLEXCEL NX 
 
Assunto: Embalagem modificada Thermal Imaging Layer KODAK 
FLEXCEL (TIL e TIL-R) 
 
Aos nossos valiosos clientes e parceiros de canal: 
 
Esta notificação é apenas para informação. Nenhuma ação é 
necessária. 
 
Desde 20 de maio, houve uma modificação na embalagem padrão dos nossos 
produtos Thermal Imaging Layer TIL e TIL-R para os números de catálogo 
específicos listados abaixo. Isso ocorre por causa de uma escassez de curto 
prazo em nosso material de aglomerado padrão, que é usado como uma 
camada protetora para as pilhas de filme dentro dos sacos plásticos. 
 
Por um período limitado, o cartão será substituído por uma fina folha de 
papelão ondulado e-flute. Esta configuração modificada foi testada e o teste 
confirma que o filme está guardado com segurança. Os lotes futuros serão 
revertidos para a configuração padrão assim que o suprimento for retomado. 
 

 
A pilha de filme à esquerda é prensada com papelão e a pilha de filme à 
direita é prensada com folha de papelão ondulado e-flute. 



   
 

 

 
Que ação devo tomar? 
 
Nenhuma ação é necessária. Esta notificação é apenas para sua 
informação. A modificação da embalagem não afeta o desempenho do filme. 
Compartilhe com outras pessoas em sua organização, se necessário 
 
Quais produtos serão afetados pela mudança? 
 

Número de 
catálogo 

Descrição 

30009446 FLEXCEL NX TIL 640 838 30SH 

30009447 FLEXCEL NX TIL 838 1097 30SH 

31005213 FLEXCEL NX TIL 838 1097 20SH 

31005215 FLEXCEL NX TIL 640 838 20SH 

31004451 FLEXCEL NX TIL 1097 1554 60SH 

31004606 FLEXCEL NX TIL 1097 1554 20SH 

31005162 FLEXCEL NX TIL-R 1097 1554 60SH 

31005210 FLEXCEL NX TIL 1097 1554 30SH 

31005435 FLEXCEL NX TIL-R 1097 1554 20SH 

31005498 FLEXCEL NX TIL 1097 1554 10SH 

31005552 FLEXCEL NX TIL-R 1097 1554 10SH 

31006342 FLEXCEL NX TIL-R 1097 1554 30SH 

 
Caso tenha alguma dúvida sobre este comunicado, por favor, entre em 
contato com o gerente de vendas local ou especialista de aplicação técnica. 
Estamos aqui para ajudar. 
 
Obrigado por escolher usar os produtos KODAK FLEXCEL NX. 


