
© 2021 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies Inc. is gebaseerd op voortdurende productverbetering.  
Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse 
aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren. 

Videojet-experts helpen u graag.
Ga naar www.videojet.nl/iQMark
0345-636 522 
info.nl@videojet.com

Een verantwoord merk 
voor uw markeer- en 
codeeroplossingen.
iQMark™-supplies van Videojet zijn ontworpen 
en gefabriceerd om contrast, hechting en 
uptime te maximaliseren en te voldoen aan de 
vereisten voor veiligheid, milieu en regelgeving. 
Elke batch wordt getest om ervoor te zorgen 
dat deze voldoet aan de strikte specificaties 
van de kwaliteitscontrole.

OP EEN VERANTWOORDELIJKE

MANIER ONTWORPEN EN

GEPRODUCEERD

Wij bieden MEK-vrije 
continuous inkjet (CIJ) inkten 
voor een reeks toepassingen. 

Inkt toepassingen:

Drank Flexibele voedsel 
verpakkingen

Voedsel  
verpakkingen (retort)

Plastic, draad en 
kabel

TabakBakproducten

Farmaceutisch en 
medisch

Bouw materialen Verzorgings- en 
huishoudmiddelen

Een uitgebreide set 
MEK-vrije supplies

Videojet biedt niet alleen 10 MEK-vrije continuous inkjetinkten maar ook 
een verscheidenheid aan MEK-vrije make-ups en reinigingsmiddelen. Ons 

reinigingsmiddel V930 voldoet aan de strikte voorschriften voor lage 
VOC's in Californië, en V940 is een reinigingsmiddel dat zonder 

drugprecursoren is samengesteld. 

Vertical Substraat Inkt Inktkleur Make-
upverbruik

Dranken  
(niet retourneerbaar)

Plastic flessen, glazen flessen, metalen blikken 
en papieren dozen V4269 Zwart

Dranken 
(retourneerbaar)

Glazen flessen, plastic mandflessen,  
en metalen vaten V4251 Zwart

Voedingsmiddelen 
(retort)

Metalen blikken, glazen potten, en 
gelamineerde plastic zakken

V4275 Zwart –> Blauw

V4276 Donkerrood –> 
Lichtrood

Voedingsmiddelen 
(flexibele verpakking) Snoep en mueslireep plastic wikkels V4262 Zwart

Bakproducten en tabak
Broodzakken, koekjes- en crackerdozen, 
sigaretten- en sigarenverpakkingen en  

papieren dozen

V4262 Zwart

V4260 Zwart

V4222 Rood

Plastic, draad en kabel Plastic verpakkingen en draad en kabel V4263 Zwart

Bouw materialen  Zakken, tapijt, hout, houtproducten en  
plastic verpakkingen V4262 Zwart

Farmaceutisch en 
medisch

Metalen doppen voor buisjes, glazen buisjes,  
plastic flessen en papieren dozen 

V4257 Helder/
Fluorescerend

V4262 Zwart

Cosmetica,  
verzorgings- en 
huishoudproducten

Luiers, incontinentieproducten voor 
volwassenen, en papieren verpakkingen

V4299 Cyaan

V4262 Zwart
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