
Termisk blekkskriver

Videojet/Wolke-blekk



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

Kvalitet Design Ytelse Kompatibilitet Samsvar Kundeservice

Over 40 år med erfaring innen blekk- og væsketeknologi ligger bak blekket 
som Videojet utvikler og leverer i dag, helt fra blekkene som ble laget for den 
første kommersielle blekkskriveren. Videojet leverer blekk med spesialformler 
for våre termiske blekkskrivere og kan dermed finne det ideelle blekket for 
ditt bruksområde.

Vår gullstandardtilnærming

Våre blekk og forbruksvarer forlenger driftstid, reduser avfall, forbedrer 
forsyningskjedene og gir rene, tydelige koder hver gang. De holder 
gullstandarden i …

Videojet gir deg høy blekkrenhet, og det kan 
vi garantere. Bak hvert parti ligger hundrevis 
av timer med testing og år med kjemiteknikk 
av eksperter – noe som sikrer den konsekvente 
gullstandarden kundene våre forventer.

Kvalitet
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Design
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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.

Blekk for å sikre maksimal 
utskriftskvalitet 
Samspillet mellom originale blekkpatroner og standardisert blekk for termiske 
blekkskrivere (TIJ) fra Videojet/Wolke gir konsekvent utskrift av høy kvalitet. Det brede 
utvalget av blekk imponerer brukere med utmerket kontrast, høy lysfasthet og lang 
åpentid for dysene.

TIJ-patrongodkjenning*

Videojet 8520 og Wolke m610-serien gjenkjenner automatisk 
autentiske Videojet -blekkpatroner og tilbyr mange avanserte 
funksjoner for å redusere brukerfeil og sikre maksimal utskrift.

Hovedfunksjonene inkluderer:

• portabel sporing av blekknivå
• begrensning av / tillatelse for blekktype
• sporing av blekkparti/partinummer
• varsel om utløpsdato

*TIJ -patrongodkjenning er bare tilgjengelig når du bruker Wolke m610-serien  
sammen med autentiske Videojet-blekkpatroner. Autentiske Videojet-blekkpatroner  
fungerer også effektivt i de eldre Videojet 8510- og Wolke-modellene  
m600 advanced, m600 oem, m600 universal og m600 touch.

Autentiske Videojet -blekkpatroner er utstyrt med 
en brikke for å overføre informasjon til skriveren. 
Delenumre på autentiske Videojet-patroner 
slutter med en «A», f.eks. WLK660068A.



4

Videojet-blekk gir lengre oppetid, problemfri drift 
og lang holdbarhet (opptil 24 måneder), samt 
konsekvent rene og tydelige koder.

Ytelse

Dette gir mange fordeler:
•   Streng kontroll over råvarekvalitet, produksjonsprosesser og 

administrasjon av forsyningskjeden for å sikre stabil forsyning av høy 
kvalitet

•   Tillit til blekkformuleringen og samsvar med viktige gjeldende 
globale forskrifter

•   Som en godkjent HP®-partner fylles våre TIJ-blekk i HP-patroner som 
kommer med et nytt skrivehode hver gang du bytter en patron

Snakk med en av rekvisitaekspertene våre om våre TIJ-blekk med 
funksjoner som kan utkonkurrere den nåværende blekkløsningen din! 
Forbruksvareteamet vårt gir deg gjerne råd om blekkkonvertering.

Oppdag våre avanserte  
TIJ-blekkløsninger
De avanserte TIJ-blekkløsningene våre, Cool Black, Global Black, Global Solvent Black, 
Premium Black og Universal Black, er proprietære for Videojet og har blitt formulert og 
produsert internt.
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Ekte Videojet-blekk fungerer i harmoni med 
omgivelsene for garantert kompatibilitet med våre 
skrivere. 

De spesialformulerte blekkene våre er optimalisert 
for skriverne våre. Til sammenligning kan ikke-
Videojet-patroner føre til at utskriftsmotstandene 
slutter å virke (forringelse), noe som kan føre til 
indre korrosjon, og ekstra vedlikehold og nedetid.

Kompatibilitet

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

Meieri og egg
For eggprodusenter er det viktig å ha fokus på matsikkerhet. Her er 
behovet å kunne kommunisere viktige utløps- og sporbarhetsdata på en 
enkel måte samt bidra til samsvar med sikkerhetsforskrifter.

Substrater: Papirkartonger, belagte kartonger, fleksibel emballasje, 
plastbeholdere, metallbokser, glasskrukker

Blekk: WLK660084A, WLK660068A, WLK660070A

Farmasøytisk og medisinsk
Utmerket utskriftskvalitet er essensielt når det gjelder koding av legemidler 
og medisinske enheter for å sikre at de er ekte, ferske og sporbare.

Substrater: Papirkartonger, blisterpakninger, tyvek, hetteglass og 
plastflasker

Blekk: WLK660084A, WLK660082A, WLK667482A
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iQMark™-merking

iQMark™-forsyninger 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 i flere 
bruksområder fra en enkelt formulering, inkludert blekk som er MEK-
fritt og blekk med redusert lukt.

Samsvar

Tobakk
Som en følge av tobakkens tendens til å tiltrekke seg lukt fra 
omgivelsene under produksjonsprosessen passer 
tobakksprodusentene på å minimere lukt som kan gi uønskede 
smaker.

Substrater: Sigarett-, sigar- og tobakkspakker

Blekk: WLK660068A, WLK660070A, WLK660082A

Godteri og søtsaker
Som en følge av fleksibiliteten og fyllhastigheten foretrekker 
produsentene å kode på filmen før de fylles når filmen kontrolleres. 
Rask tørketid er avgjørende for å unngå overføring til valsene.

Underlag: Plastemballasje, papirkartonger, belagte kartonger, 
fleksibel film, plastbeholdere

Blekk: WLK660084A, WLK660068A, WLK660082A

Bakevarer og kornprodukter
Som en følge av bakevarerens tendens til å tiltrekke seg lukt fra 
omgivelsene under produksjonsprosessen, passer bakerier på å 
minimere lukt som kan gi uønskede smaker.

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

Blekk: WLK660068A, WLK660070A, WLK660082A



Vertikal Substrat Blekk Beskrivelse Kontrast Løsemiddel Åpentid for dyser iQMark

Legemidler og 
medisinsk

Plastkartonger, 
blisterpakninger, tyvek, 

hetteglass i glass og 
plastflasker

WLK660084A Cool Black Middels Etanol Veldig bra 4

WLK660082A Global Solvent Høy Etanol Utmerket

WLK667482A Universal Black Middels Vann Veldig bra

Meieri og egg

Papirkartonger, 
belagte kartonger, 

fleksibel emballasje, 
plastbeholdere, 

metallbokser, glasskrukker

WLK660084A Cool Black Middels Etanol Veldig bra 4

WLK660068A Premium Black
Middels 

høy
Vann Veldig bra

WLK660070A Global Black Middels Vann Veldig bra

Tobakk Sigarett- og sigar-pakker

WLK660068A Premium Black
Middels 

høy
Vann Veldig bra

WLK660070A Global Black Middels Vann Veldig bra

WLK660082A Global Solvent Høy Etanol Utmerket

Bakevarer og 
kornprodukter

Brødposer, kjekspakker og 
papirkartonger

WLK660068A Premium Black
Middels 

høy
Vann Veldig bra

WLK660070A Global Black Middels Vann Veldig bra

WLK660082A Global Solvent Høy Etanol Utmerket

Godteri og 
søtsaker

Plastemballasje, 
papirkartonger, belagte 
kartonger, fleksibel film, 

plastbeholdere

WLK660084A Cool Black Middels Etanol Veldig bra 4

WLK660068A Premium Black
Middels 

høy
Vann Veldig bra

WLK660082A Global Solvent Høy Etanol Utmerket

Kjøtt og fjærkre

Fleksibel emballasje, 
papirkartonger, belagte 

kartonger, bokser, 
glasskrukker

WLK660084A Cool Black Middels Etanol Veldig bra 4

WLK660075A Vanntett Høy Vann Utmerket

Fersk og frossen 
mat

Fleksibel emballasje, 
papirkartonger, belagte 

kartonger

WLK660084A Cool Black Middels Etanol Veldig bra 4

WLK660075A Vanntett Høy Vann Utmerket

Byggematerialer
Fleksibel emballasje, 

papirkartonger, belagte 
kartonger

WLK660084A Cool Black Middels Etanol Veldig bra 4

WLK660082A Global Solvent Høy Etanol Utmerket

WLK660068A Premium Black
Middels 

høy
Vann Veldig bra

Kosmetikk og 
personlig pleie

Fleksibel emballasje, 
papirkartonger, belagte 

kartonger

WLK660084A Cool Black Middels Etanol Veldig bra 4

WLK660082A Global Solvent Høy Etanol Utmerket

WLK660081A
Fleksibelt 

løsemiddel
Høy Etanol Veldig bra

Cannabis
Fleksibel emballasje, 

papirkartonger, belagte 
kartonger

WLK660084A Cool Black Middels Etanol Veldig bra 4

WLK660082A Global Solvent Høy Etanol Utmerket

WLK660068A Premium Black
Middels 

høy
Vann Veldig bra
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Blekkoversikt for  
Videojet termisk blekkskriver



Med over 40 års erfaring med blekkskrivere er Videojet den perfekte 
partneren for å hjelpe emballasjepersonell med deres merke- og 
utskriftsbehov. Vi studerer utviklingen av emballasjematerialer, 
forstår omfanget av produksjonsmiljøer, og bruker proaktivt strenge 
utviklingsprosesser for blekk for å sikre merkeytelse og integritet.

Snakk med teamet vårt for å velge det ideelle blekket som 
passer til dine individuelle bruksområder.

Når du kjøper blekk eller forbruksvarer fra Videojet, ønsker 
vi at du skal kjøpe med trygghet. Det er derfor kvaliteten på 
tjenestene våre er garantert med vårt «gullgaranti»-løfte, for å 
sørge for at våre blekk er innenfor de avtalte spesifikasjonene.

Vårt erfarne kundeserviceteam er tilgjengelig for å svare på 
en rekke spørsmål, fra bekymringer vedrørende regelverk til 
blekkplassering på emballasjen.

Kundeservice

Ring +47 32 99 42 00  
Send e-post til post.no@videojet.com
Eller besøk www.videojet.no

Videojet Technologies Norway
Klinestadmoen 4, 
3241 Sandefjord

© 2022 Videojet Technologies Inc. Med enerett.
Videojet Technologies Inc. har en policy om kontinuerlig produktforbedring.
Vi forbeholder oss retten til å forandre design og/eller spesifikasjoner uten varsel.
HP er et registrert varemerke som tilhører Hewlett-Packard Development Company, 
L.P.
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