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Vysoce výkonné inkousty, které 
splňují jedinečné potřeby vašich aplikací

Udržitelný spotřební 
materiál

Rychlé schnutí

Recyklovatelné obaly

Vysoký kontrast

Testováno za účelem 
zajištění kvality

Snížení spotřeby 
doplňovacího roztoku

Vynikající přilnavost

Podpora vysoké doby 
provozu

Inkousty, v nichž se spojuje 
výkon s bezpečností 
a udržitelností

Inkousty Videojet iQMark 
jsou zodpovědně navrženy 
a vyrobeny tak, aby 
poskytovaly vynikající výkon, 
který splní vaše cíle v oblasti 
aplikací a udržitelnosti.

ZODPOVĚDNĚ

 NAVRŽENO

 A VYROBENO

Maso a drůbež Pečivo a cereálie

Slané pochutiny Kosmetika Léčiva

Tabák Nápoje

Soulad s předpisy pro 
obaly potravin a nápojů Nízká toxicita

Nízká úroveň 
zápachu

Nízké emise 
VOC

Naše řada inkoustů pro 
kontinuální inkoustový tisk 
obsahuje verze, které mají 
(nebo v nichž se spojují) tyto 
klíčové vlastnosti: 

V4260

V4262

V4269

16-44SR

WLK 
660068A

WLK 
660084A

M533

V4230

•  Speciálně vyvinutý pro odolnost proti oděru 
kraftovými materiály na obalech z HDPE

•  Vynikající přilnavost a odolnost proti oděru 
na široké řadě podkladů

•  Odolný vůči kyselinám, zásadám,  
lakovému benzínu a olejům

•  V souladu se švýcarským předpisem  
pro obaly potravin

•  V souladu se seznamem vyloučených 
produktů EuPIA

•  Pro použití v kontinuálních  
inkoustových tiskárnách  
Videojet 

• Bez obsahu MEK
• Bez metanolu
• Rychleschnoucí složení
•  Pro použití v tiskárnách Videojet 

SIMPLICiTYTM 
•  Vynikající přilnavost ke sklu, oceli 

a některým plastům

•  Černý etanolový/acetátový inkoust 
s nízkým zápachem 

•  Ideální pro zákazníky s aplikacemi 
citlivými na zápach

•  V souladu se seznamem vyloučených 
produktů EuPIA

•  Pro použití v tiskárnách Videojet 
SIMPLICiTYTM

•  Etanolový inkoust s nízkým zápachem
•  Pro použití v tiskárnách Videojet 

SIMPLICiTYTM

• Bez obsahu MEK
• Bez acetonu
• Bez metanolu
•  Ideální pro: zákazníky s aplikacemi 

citlivými na zápach

•  Náš nejbezpečnější a nejudržitelnější inkoust
•  Pro použití v tiskárnách Videojet SIMPLICiTYTM

• Bez obsahu MEK
• Bez obsahu CMR
• Bez metanolu
• Nižší spotřeba doplňovacího roztoku
• Nižší emise VOC
•  Ideální pro: aplikace v potravinářském, 

nápojovém, farmaceutickém  
a lékařském průmyslu

•  Pro použití ve velkoznakových 
označovacích tiskárnách Videojet 

•  Na bázi rozpouštědla s nízkým zápachem 
bez minerálních olejů

• Bez obsahu CMR
•  Tiskne čárové, alfanumerické a grafické 

kódy s vysokým rozlišením a kontrastem 
•  Ideální pro: porézní materiály, jako je 

papír, kartony a krabice z vlnité lepenky

• Chladně černý inkoust na bázi etanolu 
• Bez obsahu CMR
• Široký provozní rozsah 5–40 °C
•  Vynikající přilnavost k široké škále podkladů, 

včetně poddajných fólií.

•  Nadstandardní černý inkoust na bázi 
vody

•  Pro použití v termotiskárnách 
Videojet 

•  Ideální pro papírové, plastové 
a pružné obaly

• Rychleschnoucí tmavě modrý inkoust 
•  Pro použití v binárních tiskárnách Videojet 

řady BX 
• Ideální pro: dekorace produktů

Bez obsahu 
MEK

Inkousty iQMark jsou ideální pro 
aplikace označování pomocí kódů 

a značek v těchto odvětvích:

V4250
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