Waarom gepigmenteerde
inkten voor het coderen
van kabels en bedrading?
Gepigmenteerde inkten bieden contrastrijke codes voor een breed
scala aan substraatkleuren. Met een continuous inkjetprinter met
gepigmenteerde inkt kunt u:
• Printen op uiteenlopende kleuren over meerdere productieruns
• De noodzaak voor reserveprinters voor verschillende
substraatkleuren minimaliseren

Kenmerken van gepigmenteerde inkt

HITTEBESTENDIG
Gepigmenteerde
inkten zijn
ontworpen om
zowel tegen de
wrijving als de temperatuursverhoging
van de kabels die
bij het wikkelproces
ontstaan bestand
te zijn

BESTAND TEGEN
WRIJVING

BESTAND
TEGENUV

Geprinte codes
drogen snel om
inktoverdracht
naar aangrenzende
gewikkelde kabels te
voorkomen

Inkjetcodes op
gewikkelde kabels
voor buitengebruik
zonder in te leveren
op leesbaarheid

BESTAND
TEGENVERVAGEN
Gepigmenteerde
inkten zijn
samengesteld om
de oorspronkelijke
tint te behouden
en vervaging te
weerstaan

GOEDE
HECHTING
Gepigmenteerde
inkten hechten
snel en sterk aan
de ondergrond van
kabels en draden

Prestaties gepigmenteerde inkt van Videojet
2-4 seconden

Geformuleerd voor hechting bij het breedste gamma
aan kleurvariaties

V489-C: Zwart gepigmenteerd

Geformuleerd om de overdracht van de inktcode te
voorkomen indien geprint op lichtgekleurde substraten

V490-C/V494-C: Wit gepigmenteerd

Ontwikkeld voor een groot contrast bij standaard
toepassingen met draden en kabels

1-2 seconden

Droogtijd

V488-C: Lichtblauw gepigmenteerd

V491-C: Geel gepigmenteerd

Geformuleerd om de overdracht van de inktcode
te voorkomen indien geprint op donkergekleurde
substraten
12 maanden

15 maanden

Houdbaarheidsperiode

V493-C: Rood gepigmenteerd

Samengesteld als een alternatief voor wit
gepigmenteerde inkt voor een contrastrijke code op
licht- of donkergekleurde substraten

Hebt u weinig tijd?
Als droogtijd essentieel is voor uw
codeertoepassing, overweeg dan deze
zwarte en grijze alternatieven op basis van
kleurstof*:

Droogtijd Videojet-inkt op basis van kleurstof
< 1 seconde
SNEL DROGEND

• Sneldrogend
•D
 e grijze optie
is zichtbaar op
zwart

BESTAND
TEGEN OLIE

• Oplosmiddelbestendig

1 seconde
RETORTBESTENDIGHEID

2 seconden
WARMTECONSERVEREND

• Goede hechting

• Goede hechting

• Hittebestendig

• Oplosmiddelbestendig

• Bestand tegen
krassen

MEK-VRIJ

• Voldoet aan
emissies

• Superieure
duurzaamheid

* Het is raadzaam zwarte inkt op basis van kleurstof alleen te gebruiken voor niet-zwarte substraten.

Videojet-experts helpen u graag.
Ga naar
www.videojet.nl/nl/homepage/industry-solutions/wire-cable-pipe.html
0345 636 513
info.nl@videojet.com
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