
Designet for optimal 
ytelse og maksimal 
oppetid

Blekkstråleskriver

Videojet® blekk og væsker



Videojet iQMarkTM-blekk 
kombinerer ytelse med 
sikkerhet og bærekraft
Videojet iQMark-blekk er ansvarlig designet og produsert for å levere overlegen ytelse som dekker 
dine behov og hjelper deg med å nå bærekraftsmålene.
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Salt snacks Kosmetikk Legemidler

Kjøtt og fjærkre Bakevarer og 
frokostblandinger

Tobakk Drikkevarer

iQMark-blekk er ideelt for merking og koding for:

Kompatibel med emballasje 
for mat og drikke Lav toksisitet

Lite lukt Lavt utslipp av 
flyktige organiske 

forbindelser

MEK-fritt

Vår serie med blekk for blekkstråleskriver 
inkluderer versjoner som har (eller kombinerer) 
disse nøkkelegenskapene: 
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Produktene våre hjelper deg 
med å nå dine produksjons- og 
bærekraftsmål
CIJ-blekkene våre er utviklet for å feste seg til et bredt utvalg 
av resirkulerbare og gjenbrukbare substrater, inkludert de nyere 
monomaterielle laminatfilmene, resirkulert plast, returemballasje osv. 

Videojet-kassetter er utviklet for resirkulerbarhet. De tømmes også for å 
oppfylle regulatoriske standarder, slik at du ikke behøver å ta hensyn til 
farlig avfall, og hjelper deg med å nå mål om null avfall.

Væskeproduktene våre er pakket i pappesker laget av materialer som 
er høstet fra bærekraftige skoger, og denne emballasjen kan enkelt 
resirkuleres.

Med Danaher Business System (DBS) som vår drivkraft, 
fortsetter vi å gjøre målbare fremskritt for alle de tre 
bærekraftspilarene våre

Mennesker - bidra til at folk oppnår sitt fulle potensiale
Vi streber etter å tiltrekke, utvikle, engasjere og beholde de beste folkene for å 
kontinuerlig gjøre Videojet til en bedre arbeidsplass, samtidig som vi sikrer et trygt 
arbeidsmiljø for alle. 

Produktinnovasjon - bidra til å løse utfordringer knyttet til produktidentifikasjon
Vi setter kundene i sentrum for alt vi gjør. Vi innoverer for å forbedre produktenes 
oppetid og pålitelighet, slik at kundene våre kan nå sine produksjons- og bærekraftsmål. 

Miljø - bidra til å redusere vår innvirkning på miljøet
Vi jobber for å redusere utslipp, avfall og energifotavtrykket vårt ved å strømlinjeforme 
den globale virksomheten.
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Mat (retort)
Underlag: Metallbokser, glasskrukker og laminerte plastposer

Videojet formulerer spesialiserte termokrome blekk med høy kontrast for å 
motstå fuktighet og høye temperaturer i sterilisasjonsprosesser. Disse blekkene er 
designet for å produsere en fargeendrene indikator for kvalitetssikkerhet, for å 
informere produsenten at steriliseringsprosessen ble fullført. 

Blekk: V4237, V4271, V4275, V4278

Løsninger for alle 
bruksområder
Videojet har investert betydelige ressurser for å designe ledende 
blekkløsninger for et bredt spekter av underlag og applikasjoner.

Drikkevare (kan ikke returneres)
Underlag: Plastflasker, glassflasker, metallbokser og papirkartonger

For å oppfylle de høye kravene fra drikkevareindustrien har Videojet 
hurtigtørkende, matsikre og kondens-penetrerende blekk med høy kontrast for 
å håndtere høyhastighetslinjer som finnes i drikkevareindustrien.

Blekk: V4201, V4226, V4240, V4250 , V4269

Drikkevare (retur)
Underlag: Glassflasker, plastkanner og metallfat

De kondensbestandige og kaustisk-vaskbare Videojet-blekkkene er holdbare 
under avkjøling og kan løses opp i vanlig syrebad som brukes i 
gjenvinningsprosesser. 

Blekk: V4220, V4251, V4283

 = iQMark-blekk
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HDPE-plast, ledning og kabel
Underlag: Plastbeholdere, ledning og kabel

Videojet leverer de riktige blekkene for nesten alle typer plastikk, 
ledningsisolasjon eller kabelbeskyttelse. Utvalget vårt inkluderer raskt 
tørkende, UV-synlig, slitasje- og overføringsbestandig blekk med utmerket 
vedheft til et bredt utvalg av plastmaterialer, inkludert HDPE.

Blekk: V4202, V4225, V4230 , V4264 , V4289

Bilteknikk, luft- og romfart
Underlag: Delemerking av plast, metall og glass

Videojet blekk kan bidra til å løse spesifikke produksjonsbehov. For eksempel 
har vi spesialblekk som er bestandige mot varme, olje og løsemidler.

Blekk: V4215, V4221, V4248

Bakevarer og tobakk
Underlag: Brødposer, kjekspakker, sigarett- og sigarpakker og papirkartonger

For kunder som trenger en ikke-kontakt-kode med høy kontrast som krever 
løsemiddelbasert blekk, har Videojet blekk med redusert lukt blitt spesielt 
formulert med løsningsmidler og kompatible harpikser/fargestoffer som er 
designet for ikke å påføre uønskede smaker. 

Blekk: V4222, V4260        , V4262

Mat (fleksibel emballasje)
Underlag: Sjokolade- og granolabar med plastinnpakninger

Fleksibel emballasje kan gi utfordringer for blekkets vedheft på grunn av de 
iboende 'glatte' overflateegenskaper og bruk av forskjellige mykgjøringsmidler. 
Formuleringen av fleksible filmer / plastblekk fra Videojet oppfyller strenge 
regler for matemballasje og gir optimal vedheft og holdbarhet.

Blekk: V4230 , V4262 , V4264
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Elektronikk
Underlag: Delmerking av plast og metall

Hurtigtørkende blekk kan tilpasses en rekke ulike produksjonshastigheter og 
applikasjonskrav for elektroniske komponenter. Holdbare, alkoholresistente 
eller halogenfrie blekk er tilgjengelig for produksjonsprosessene som krever 
dette. 

Blekk: V4236

Kosmetikk, personlige pleieprodukter 
og rengjøringsmidler
Underlag: Bleier, voksenkontinentpleie og papiremballasje

Videojet kan hjelpe deg med å merke nesten alle pakketyper og underlag med 
blekk som beskytter og forbedrer merkevaren din. Vårt sortiment inkluderer skjult 
merking med UV-blekk for anti-forfalskning, redusert lukt og blekk av kosmetisk 
kvalitet som fungerer som en fuktighetsindikator på absorberende bleier og 
inkontinensprodukter.

Blekk: V4262         , V4299

Farmasøytisk og medisinsk
Underlag: Lokk til metallflasker, hetteglass, plastflasker og papirkartonger

Lesbarhet og kontrast er obligatorisk når det gjelder det å merke farmasøytiske 
og medisinske produkter. Videojets robuste blekkportefølje inkluderer 
autoklavresistente blekk, synlige blekk og UV-blekk.

Blekk: V4257, V4258 , V4262

Byggematerialer
Underlag: Poser, teppe, trelast, treprodukter og plastbeholdere

Videojet utformer blekk for bruk i utfordrende produksjonsmiljøer. Vårt utvalg 
inkluderer raskt tørkende, fargede blekk med redusert lukt for kontrast mot lyse 
underlag, samt blekk som er bestandige mot syrer, baser, white spirit og oljer.

Blekk: V4214, V4216, V4262 , V4289
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Videojet-blekkstråleskriver 
Blekkdiagram

Vertikal Underlag Blekk Blekkfarge Forbruk av 
make-up iQMark

Drikkevare  
(kan ikke returneres)

Plast- og glassflasker, metallbokser og 
papirkartonger

V4201 Svart

V4226 Gul

V4240 Svart

V4250 Svart

V4269 Svart

Drikkevare (retur) Glassflasker, plastkanner, og metallfat

V4220 Svart

V4251 Svart

V4283 Gul

Mat (retort) Metallbokser, glasskrukker, og laminert 
plastposer

V4237 Svart

V4271 Mørkerødt –> 
lyserødt

V4275 Svart –> blå

V4278 Mørkerødt –> 
lyserødt

Mat (fleksibel 
emballasje)

Sjokolade- og granolabar 
plastinnpakninger

V4230 Svart

V4262 Svart

V4264 Svart

Bakevarer og tobakk
Brødposer, kjekspakker,  

sigarett- og sigarpakker og 
papirkartonger

V4222 Rød

V4260 Svart

V4262 Svart

Bilteknikk, luft og 
romfart Delmerking av plast, metall og glass

V4215 Lilla

V4221 Svart

V4248 Svart

Plast, ledning og 
kabel Plastbeholdere, ledning og kabel

V4202 Mørkegrå

V4225 Gul

V4230 Svart

V4264 Svart

V4289 Svart

Bygning Materialer Vesker, tepper, trelast, treprodukter og 
plastbeholdere

V4214 Rød

V4216 Grønn

V4262 Svart

V4289 Svart

Elektronikk Delmerking av plast og metall V4236 Svart

Legemidler og 
medisinsk

Lokk til metallflasker, hetteglass, 
plastflasker og papirkartonger 

V4257 Gjennomsiktig/
fluoriserende

V4258 Rosa/
fluoriserende

V4262 Svart

Kosmetikk, 
hygiene- og 
rengjøringsprodukter

Bleier, voksenkontinenspleie, og 
papiremballasje

V4262 Svart

V4299 Cyan
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I Videojet Technologies Inc. jobber vi hele tiden med å forbedre produktene våre 
ytterligere.  
Vi forbeholder oss derfor retten til å forandre design og/eller spesifikasjoner uten 
varsel.
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Kvalitet 
Videojet-blekk har den høyeste blekkrenheten og -kvaliteten. Bak hvert parti ligger hundrevis av timer med testing 
og år med kjemiteknikk av eksperter – noe som sikrer den konsekvente gullstandarden kundene våre forventer.

Utforming
Vårt team av kjemikere i verdensklasse designer blekk for et bredt spekter av kodekrav og undersøker kontinuerlig 
nye formuleringer for å oppfylle nye utfordringer angående bruksområder for merking.

Ytelse
Videojet-blekk gir utvidet oppetid, problemfri drift og lang holdbarhet (opptil 24 måneder), samt konsekvent 
rene og klare koder. Ikke noe søl, ikke noe avfall og ingen feil! Vi gjør blekkpåfyllingen ren og enkel ved hjelp av 
Smart Catridge-designet, som er kompatibel med Videojet 1280, 1580, og 1880. Patronalternativer hjelper deg 
med å velge riktig størrelse for dine produksjonsbehov: 750 ml for drift med lavt blekkforbruk eller én liter for høyt 
blekkbruk.

Kompatibilitet
Ekte Videojet-blekk fungerer i harmoni med omgivelsene for å gir deg optimal kompatibilitet med våre 
skrivere. Våre spesialformulerte blekk er optimalisert for våre skrivere. Til sammenligning kan forsyninger fra andre 
produsenter enn Videojet blokkere blekksystemet og forårsake intern korrosjon, som igjen medfører uplanlagt 
vedlikehold og nedetid.

Samsvar
iQMark™-merking
iQMark™-rekvisita er ansvarlig utformet og produsert for å gi maksimum kontrast, vedheft og driftstid 
samtidig som det tilfredsstiller krav til sikkerhet, miljø og forskrifter. IQMark™-serien med blekk, make-up og 
rengjøringsmidler kan brukes til flere bruksområder fra en enkelt formulering inkludert blekk som er MEK-fri, 
kompatibel med matemballasje og blekk med redusert lukt.

Kundeservice
Når du kjøper blekk eller forbruksvarer fra Videojet, ønsker vi at du skal kjøpe med trygghet. Det er derfor 
kvaliteten på tjenesten vår støttes av vårt løfte om «gullstandard», for å sikre at blekket ditt er innenfor de 
avtalte spesifikasjonene. Det erfarne kundeserviceteamet vårt er tilgjengelig for å svare på en rekke spørsmål, fra 
bekymringer vedrørende regelverk til blekkplassering på emballasjen.

Vi setter gullstandarden for 
blekkrenhet, ytelse, pålitelighet 
og kundeservice.


