
Kjemisk bestandighet

Vann, vannløselig

Blekk for store tegn

2351/2361-blekk

Beskrivelse
Blekk for store tegn er oljebaserte blekk for allmenn bruk, som er egnet for bruk i 
Videojet 2351- og 2361-skrivere. De brukes til å skrive ut forskjellige opplysninger, 
for eksempel strekkoder, datoer, ingredienser, logoer og grafikk på esker og 
forsendelseskartonger. Disse blekkene leverer høyoppløsningskoder og er spesielt 
utformet for utskrift på bølgepapp, papir og flate pappoverflater. Disse blekkene for 
store tegn kommer i et utvalg av farger, inkludert sort, rød, grønn, blå, gul, oransje 
og lilla.

Fordeler
• iQMark™-blekk uten MEK:

• Uten MEK, uten metanolformel
• Utskriftskvalitet med høy oppløsning (180 dpi)
• Økt gjenkjenning av merkevare, kundepreferanse og lojalitet
• Gi inntrykk av bedre verdi og ha flere unike elementer, noe som muliggjør

høyere priser
• Kommuniser produktbruk, sikkerhet, størrelsesinformasjon, 
• Øk muligheten for mersalg, bruk av kuponger eller spesialtilbud

Applikasjoner
Videojet 2351/2361-blekkene gir utskriftskvalitet med høy oppløsning, for et 
forhåndstrykt preg på standardkartonger. Farget blekk kan brukes til å raskt og 
enkelt differensiere produktgrader, kvalitet, kanalinformasjon eller sesongbaserte 
beskjeder.
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Spesifikasjoner

Oppbevaring – *Skal oppbevares mellom 0 og 40 ˚C. 

Skriverparametere –

Sertifiseringer og godkjenninger –
iQMark™: LCM-blekk med høy oppløsning er ansvarlig utformet, og produsert for å maksimere kontrast, adhesjon og oppetid, samtidig som
de tilfredsstiller krav for sikkerhet, miljø og forskrifter. Hvert parti er testet for å sikre at det overholder strenge kvalitetskontrollspesifikasjoner.

Tungmetaller: LCM-blekk med høy oppløsning oppfyller kravene i lovgivning for CONEG-modeller, inkludert 94/62/EF. Du finner mer 
informasjon i kunnskapsartikkel 1153.**

Rohs/WEEE: LCM-blekk med høy oppløsning oppfyller kravene i RoHS 2-direktiv 2011/65/EU og direktiv (EU) 2015/863. Du finner mer 
informasjon i kunnskapsartikkel 1159.**

REACH: LCM-blekk med høy oppløsning er i samsvar med EU-forordning (EF) nr. 1907/2006 med endringer. Du finner mer informasjon i 
kunnskapsartikkel 1156.**

Halogener: LCM-blekk med høy oppløsning oppfyller Den internasjonale elektrotekniske kommisjonens (IEC) definisjon av halogenfri. 
Du finner mer informasjon i kunnskapsartikkel 7920.**

Matemballasje: LCM-blekk med høy oppløsning kan brukes på matemballasje på den siden som ikke er i kontakt med maten. Emballasjen
må fungere som en barriere mellom blekket og maten. Når blekket brukes på denne måten, overholdes 21 CFR 170.3(e)(1), regulering (EF) 
nr. 10/2011 og regulering (EF) nr. 2023/2006. Du finner mer informasjon i kunnskapsartikkel 7921.**

GS1: LCM-blekk med høy oppløsning oppfyller GS1-standarder. Du finner mer informasjon i kunnskapsartikkel 1743.**

Annet: LCM-blekk med høy oppløsning inneholder ingen utbredte allergener, dyrebaserte råmaterialer eller organismer – hverken genetisk 
modifiserte eller ikke. Du finner mer informasjon i kunnskapsartikkel 1148, 1190 og 1152.**

**Informasjon om miljø, helse, sikkerhet og reguleringer kan endres uten forvarsel, så sjekk det gjeldende sikkerhetsdatabladet (SDS), som er 
tilgjengelig på Videojet-nettstedet. Du kan få tilgang til kunnskapsartiklene ved å ringe eller sende en e-post til Videojet.

Blekk for store tegn for 2351/2361-skrivere

Produkt Produkttype Farge Løsemiddeltype Beholderstørrelse Holdbarhet

M512-K Blekk Svart Olje 365 ml 12 måneder*

M513-K Blekk Mørk svart Olje 365 ml 18 måneder*

M530-K Blekk Gul Olje 365 ml 12 måneder*

M535-K Blekk Rød Olje 365 ml 12 måneder*

M536-K Blekk Oransje Olje 365 ml 12 måneder*

M537-K Blekk Grønn Olje 365 ml 12 måneder*

M538-K Blekk Blå Olje 365 ml 12 måneder*

M539-K Blekk Lilla Olje 365 ml 12 måneder*

M921 Rengjøringsvæske Fargeløs til lys gul Olje
365 ml (-K)
175 ml (-4)

30 måneder*

Kvalifiserte modeller Driftstemperatur Luftfuktighet ved drift

2351/2361 10–35 ˚C 10–90 %
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