Inkten die prestaties
combineren met veiligheid
en duurzaamheid
Videojet iQMark-inkten zijn op
verantwoorde wijze ontworpen
en gefabriceerd om superieure
prestaties te leveren die
voldoen aan uw toepassing en
duurzaamheidsdoelstellingen.

OP EEN VERANTWOORDELIJKE
MANIER ONTWORPEN EN
GEPRODUCEERD

iQMark-inkten zijn ideaal voor markeer- en
codeertoepassingen in:

Vlees en gevogelte

Bakproducten en
ontbijtgranen

Hartige snacks

Tabak

Cosmetica

Drank

Farmaceutica

Onze reeks aan continuous
inkjetinkt omvat versies die deze
belangrijke eigenschappen hebben
(of een combinatie ervan):

MEK-vrij

Voldoet aan verpakkingen
voor voedingsmiddelen
en dranken

Vrijwel geurloos

Lage toxiciteit

Lage VOC-uitstoot

• Onze veiligste, meest duurzame inkt
•	Voor gebruik in Videojet SIMPLICiTYTM-printers
• MEK-vrij
• CMR-vrij
• Zonder methanol
• Lager make-upverbruik
• Lagere VOC-uitstoot
•	Ideaal voor: voeding, drank, farmaceutische en
medische toepassingen

V4250

• Geurarme ethanol-inkt
•	Voor gebruik in Videojet SIMPLICiTYTM-printers
• MEK-vrij
• Zonder aceton
• Zonder methanol
•	Ideaal voor: klanten in geurgevoelige
toepassingen

V4260

• Geurarme, zwarte ethanol/acetaat-inkt
•	Ideaal voor klanten in geurgevoelige
toepassingen
• Voldoet aan de EuPIA uitsluitingslijst
• Voor gebruik in Videojet SIMPLICiTYTM-printers

V4262

• MEK-vrij
• Zonder methanol
• Sneldrogende formule
•	Voor gebruik in Videojet SIMPLICiTYTM-printers
•	Uitstekende voor hechting op glas, staal en
sommige soorten plastic

V4269

•	Speciaal ontwikkeld voor slijtbestendigheid van
kraft op harde HDPE-verpakkingen
•	Uitstekende hechting en slijtbestendigheid op een
breed scala aan substraten
•	Bestand tegen zuren, bases, terpentine en olie
•	Voldoet aan de Zwitserse verordening voor
voedselverpakkingen
• Voldoet aan de EuPIA uitsluitingslijst
• Voor gebruik in Videojet continuous inkjetprinters

V4230

WLK
660068A

• Premium zwarte inkt op waterbasis
•	Voor gebruik in Videojet thermo inkjet-printers
•	Ideaal voor papieren, plastic en flexibele
verpakkingen

• Geurarme, koele zwarte inkt op ethanolbasis
• CMR-vrij
• Breed functioneel bereik van 5 tot 40o C
•	Uitstekende hechting op een verscheidenheid
aan substraten, waaronder flexibele folie

WLK
660084A

• Voor gebruik in
Videojet LCM-printers
• Geurarme, minerale olie-vrije solventbasis
• CMR-vrij
•	Print contrastrijke barcodes, alfanumerieke
tekens en afbeeldingen met hoge resolutie
•	Ideaal voor: poreuze materialen zoals papier,
kartonnen dozen en golfkartonnen dozen

M533

• Sneldrogende, donkerblauwe inkt
•	Voor gebruik in de Videojet BX-serie van
binaire array printers
• Ideaal voor: productdecoratie

16-44SR

Hoogwaardige inkten die voldoen aan uw
unieke toepassingsbehoeften

Duurzame supplies

Recyclebare
verpakkingen

Getest om kwaliteit te
garanderen

Uitstekende hechting

Korte droogtijden

Contrastrijk

Minder make-upverbruik

Ondersteuning van
hoge uptime

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