
Opracowane z myślą 
o optymalnej wydajności 
i maksymalnym czasie 
sprawności

Atramentowy druk ciągły

Atramenty i płyny Videojet®



Atramenty Videojet Videojet iQMarkTM 
łączą wydajność z bezpieczeństwem 
i zrównoważonym rozwojem
Atramenty iQMark firmy Videojet są projektowane i produkowane w sposób odpowiedzialny, 
aby zapewniały najwyższe parametry, które spełniają wymagania w zakresie zastosowania 
i zrównoważonego rozwoju.
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Słone przekąski Kosmetyki Wyroby 
farmaceutyczne

Mięso i drób Artykuły piekarnicze 
i płatki zbożowe

Wyroby 
tytoniowe

Napoje

Atramenty iQMark są idealne do znakowania i kodowania 
następujących produktów:

Zgodność z przepisami dotyczącymi 
opakowań produktów spożywczych 

i napojów Niska toksyczność

Znikomy zapach Niska emisja LZO

Brak MEK

Nasza oferta atramentów do druku ciągłego 
obejmuje wersje, które mają (lub łączą) 
następujące kluczowe właściwości: 
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Nasze produkty pomagają 
osiągnąć cele w zakresie produkcji 
i zrównoważonego rozwoju
Nasze atramenty CIJ zostały opracowane z myślą o przyczepności do wielu 
różnych podłoży nadających się do recyklingu i wielokrotnego użytku, 
w tym do nowszych folii laminowanych z jednego materiału, tworzyw 
sztucznych pochodzących z recyklingu, opakowań zwrotnych itp.

Wkłady Videojet nadają się do recyklingu. Możliwe jest również 
opróżnianie ich, dzięki czemu spełniają normy prawne, pozwalając na 
wyeliminowanie problemu niebezpiecznych odpadów i osiągnięcie celów 
związanych z ograniczeniem do zera odpadów trafiających na wysypiska.

Nasze płyny są pakowane w opakowania kartonowe wykonane 
z materiałów pochodzących ze zrównoważonych lasów, które można 
łatwo poddać recyklingowi.

Kierując się systemem biznesowym firmy Danaher (Danaher 
Business System, DBS), czynimy wymierne postępy w ramach 
naszych trzech filarów zrównoważonego rozwoju

Ludzie — pomoc ludziom w osiągnięciu ich potencjału
Dążymy do tego, aby przyciągać, rozwijać, angażować i zatrzymywać najlepszych ludzi, 
by czynić Videojet coraz lepszym, bezpiecznym dla wszystkich miejscem pracy. 

Innowacje produktowe — pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych 
z identyfikacją produktu
Stawiamy klientów na pierwszym miejscu we wszystkich naszych działaniach. 
Wprowadzamy innowacje, aby wydłużyć czas eksploatacji i zwiększyć niezawodność 
naszych produktów, umożliwiając naszym klientom realizację celów w zakresie produkcji 
i zrównoważonego rozwoju. 

Środowisko — pomoc w zmniejszaniu naszego wpływu na środowisko
Dążymy do ograniczenia emisji, odpadów i zużycia energii poprzez usprawnienie naszej 
działalności na całym świecie.
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Żywność (obróbka cieplna)
Podłoża: puszki metalowe, słoiki szklane i laminowane worki z tworzywa 
sztucznego

Videojet opracowuje specjalne wysokokontrastowe atramenty 
termochromowe pod kątem odporności na wilgoć i wysokie temperatury 
występujące w procesach sterylizacji. Zmieniając kolor, tusze te funkcjonują 
jako element kontroli jakości: informują producenta, że proces sterylizacji 
został zakończony. 

Atramenty: V4237, V4271, V4275, V4278

Rozwiązania do 
każdego zastosowania
Firma Videojet angażuje znaczną część swych zasobów w tworzenie znakomitych rozwiązań 
do druku atramentowego przeznaczonych do rozmaitych podłoży i zastosowań. 

Napoje (bezzwrotne)
Podłoża: butelki plastikowe, butelki szklane, puszki metalowe i kartony 
papierowe

Aby sprostać wysokim wymaganiom branży napojów, firma Videojet 
oferuje atramenty szybkoschnące, wysokokontrastowe, bezpieczne dla 
żywności i  przylegające do wilgotnej powierzchni przeznaczone do 
stosowania na szybkich liniach produkcyjnych w branży napojów.

Atramenty: V4201, V4226, V4240, V4250 , V4269

Napoje (zwrotne)
Podłoża: butelki szklane, balony plastikowe i beczki metalowe

Oferowane przez firmę Videojet tusze odporne na wilgoć i zmywalne 
substancjami żrącymi wytrzymują proces chłodzenia i rozpuszczają się pod 
wpływem typowych żrących rozpuszczalników do czyszczenia stosowanych 
w procesie recyklingu i ponownego napełniania. 

Atramenty: V4220, V4251, V4283

 = Oferta atramentów iQMark
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Tworzywa HDPE, przewody i kable
Podłoża: plastikowe pojemniki oraz przewody i kable

Videojet oferuje atramenty odpowiednie do niemal każdego rodzaju 
tworzyw sztucznych, izolacji przewodu czy płaszcza kabla. Nasz 
asortyment obejmuje atramenty szybkoschnące, widoczne w świetle 
UV, odporne na ścieranie, nierozmazujące się podczas przenoszenia 
produktów i o doskonałej przyczepności do szerokiej gamy tworzyw 
sztucznych, w tym tworzyw HDPE.

Atramenty: V4202, V4225, V4230 , V4264 , V4289

Przemysł motoryzacyjny i lotniczy
Podłoża: części z tworzyw sztucznych, metalu i szkła

Atramenty Videojet, m.in. specjalne szybkoschnące atramenty 
odporne na wysokie temperatury, olej i rozpuszczalniki, pozwalają 
spełnić szczególne potrzeby produkcyjne.

Atramenty: V4215, V4221, V4248

Wyroby piekarnicze i tytoń
Podłoża: woreczki na chleb, pudełka na ciastka i krakersy, opakowania 
papierosów i cygar oraz kartony papierowe

Z myślą o klientach potrzebujących wysokokontrastowego oznakowania 
wykonywanego metodą druku bezkontaktowego, do którego wymaga się 
tuszu na bazie rozpuszczalnika, firma Videojet specjalnie opracowała 
tusze niskozapachowe, wykorzystując rozpuszczalniki i zgodne żywice/
barwniki niewprowadzające niepożądanych smaków. 

Atramenty: V4222, V4260        , V4262

Żywność (opakowania elastyczne)
Podłoża: plastikowe opakowania słodyczy i granoli z maszyny pakującej 
typu flow-pack

Elastyczne opakowania mogą powodować problemy z przyczepnością 
atramentu ze względu na śliską powierzchnię oraz stosowanie różnych 
plastyfikatorów. Skład tuszów Videojet do elastycznych folii / tworzyw 
sztucznych spełnia rygorystyczne przepisy dotyczące opakowań żywności 
oraz zapewnia optymalną przyczepność i trwałość oznakowania.

Atramenty: V4230 , V4262 , V4264
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Elektronika
Podłoża: części z tworzyw sztucznych i metalu

Atramenty szybkoschnące są przystosowane do różnych prędkości 
linii produkcyjnych i wymagań dotyczących części elektronicznych. 
Dostępne są także trwałe, odporne na alkohol lub pozbawione 
halogenów atramenty na potrzeby procesów produkcyjnych, 
w których wymagane są takie właściwości. 

Atramenty: V4236

Kosmetyki, pielęgnacja ciała i chemia 
gospodarcza
Podłoża: pieluchy dla dzieci i dorosłych, opakowania papierowe

Firma Videojet może pomóc w znakowaniu praktycznie każdego 
rodzaju opakowania i podłoża przy użyciu atramentów, które chronią 
i wzmacniają markę klienta. Nasz asortyment obejmuje atramenty 
widzialne w świetle UV do niewidocznego znakowania w celu 
przeciwdziałania podrabianiu, atramenty niskozapachowe oraz 
atramenty odpowiednie do kosmetyków pełniące funkcję wskaźnika 
wilgotności na pieluchach dla dzieci i dorosłych.

Atramenty: V4262        , V4299

Branża farmaceutyczna i medyczna
Podłoża: metalowe nakrętki fiolek, szklane fiolki, plastikowe butelki 
i papierowe kartony

Czytelność i kontrast nie mogą być przedmiotem kompromisu, gdy 
chodzi o znakowanie produktów farmaceutycznych i urządzeń 
medycznych. Bogata oferta firmy Videojet obejmuje atramenty 
odporne na wygrzewanie w autoklawie oraz widoczne w świetle 
widzialnym i tylko w świetle UV.

Atramenty: V4257, V4258 , V4262

Materiały budowlane
Podłoża: worki, wykładzina dywanowa, drewno, produkty drewniane 
i pojemniki z tworzyw sztucznych

Firma Videojet opracowuje tusze do stosowania w trudnych warunkach 
produkcyjnych. Nasz asortyment obejmuje tusze niskozapachowe, 
szybkoschnące i kolorowe zapewniające kontrast na jasnych 
podłożach, a także tusze odporne na działanie kwasów, zasad, 
spirytusu mineralnego i olejów.

Atramenty: V4214, V4216, V4262 , V4289
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Atramentowy druk ciągły Videojet  
Tabela atramentów

Branża Podłoże Atrament Kolor 
atramentu

Zużycie płynu 
uzupełniającego iQMark

Napoje  
(bezzwrotne)

Butelki plastikowe i szklane, 
puszki metalowe i kartony papierowe

V4201 Czarny

V4226 Żółty

V4240 Czarny

V4250 Czarny

V4269 Czarny

Napoje (zwrotne) Butelki szklane, balony z tworzywa 
sztucznego i beczki metalowe

V4220 Czarny

V4251 Czarny

V4283 Żółty

Żywność  
(obróbka cieplna)

Metalowe puszki, szklane słoiki 
i laminowane torebki z tworzywa 

sztucznego

V4237 Czarny

V4271 C. czerwony –> 
j. czerwony

V4275 Czarny –> niebieski

V4278 C. czerwony –> 
j. czerwony

Żywność (opakowania 
elastyczne)

Plastikowe opakowania słodyczy 
i granoli z maszyny pakującej typu  

flow-pack

V4230 Czarny

V4262 Czarny

V4264 Czarny

Wyroby piekarnicze 
i tytoń

Woreczki na chleb, pudełka na ciastka 
i krakersy, opakowania papierosów 

i cygar oraz kartony papierowe

V4222 Czerwony

V4260 Czarny

V4262 Czarny

Przemysł 
motoryzacyjny 
i lotniczy

Części z tworzyw sztucznych, metalu 
i szkła

V4215 Purpurowy

V4221 Czarny

V4248 Czarny

Tworzywa sztuczne, 
przewody i kable

Plastikowe pojemniki oraz przewody 
i kable

V4202 Ciemnoszary

V4225 Żółty

V4230 Czarny

V4264 Czarny

V4289 Czarny

Materiały
budowlane

Worki, wykładzina dywanowa, drewno, 
produkty drewniane i pojemniki 

z tworzyw sztucznych

V4214 Czerwony

V4216 Zielony

V4262 Czarny

V4289 Czarny

Elektronika Części z tworzyw sztucznych i metalu V4236 Czarny

Branża 
farmaceutyczna 
i medyczna

Metalowe nakrętki fiolek, szklane fiolki, 
butelki plastikowe i kartony papierowe 

V4257 Przezroczysty/
fluorescencyjny

V4258 Różowy/
fluorescencyjny

V4262 Czarny

Kosmetyki, środki 
higieny osobistej i 
chemia gospodarcza

Pieluchy dla dzieci i dorosłych 
i opakowania papierowe

V4262 Czarny

V4299 Niebieskozielony
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Jakość 
Firma Videojet oferuje atramenty o wysokiej czystości i jakości. Za każdą partią stoją setki godzin testów i lata 
pracy wysokiej klasy inżynierów chemików, dzięki czemu stale zapewniamy złoty standard, którego żądają klienci.

Opracowanie składu
Nasz zespół światowej klasy chemików opracowuje tusze pod kątem różnych wymagań w zakresie znakowania 
i stale prowadzi badania nad nowymi składami, aby sprostać kolejnym wyzwaniom dotyczącym znakowania.

Wydajność
Atramenty Videojet zapewniają dłuższy czas pracy bez przestojów, bezproblemową obsługę i długi okres 
trwałości (do 24 miesięcy), a także zawsze czyste i wyraźne oznakowanie. Bez bałaganu, bez odpadów i bez 
błędów! Dzięki konstrukcji Smart Cartridge, zgodnej z atramentami Videojet 1280, 1580 i 1880, wymiana tuszu 
jest szybka i czysta. Dostępność różnych wkładów ułatwia wybór odpowiedniego rozmiaru do potrzeb produkcji: 
750 ml do zastosowań o niskim zużyciu lub 1 l przy intensywnym zużyciu.

Zgodność produktów
Oryginalne atramenty Videojet nie stwarzają żadnych problemów w środowisku pracy i są zgodne z drukarkami 
z naszej oferty. Nasze specjalnie opracowane atramenty są zoptymalizowane pod kątem oferowanych przez 
nas drukarek. Materiały eksploatacyjne producentów innych niż Videojet mogą blokować system tuszu oraz 
powodować wewnętrzną korozję, co może być przyczyną nieplanowanych przestojów i wymuszać dodatkowe 
prace konserwacyjne.

Zgodność z przepisami
Znakowanie iQMark™
Materiały eksploatacyjne iQMark™ opracowuje i produkuje się w sposób odpowiedzialny, tak aby zapewniały 
maksymalny kontrast, przyczepność i czas sprawności urządzeń, a jednocześnie spełniały wymogi 
bezpieczeństwa, ochrony środowiska i przepisów. Gama tuszów, płynów uzupełniających i środków czyszczących 
iQMark™ pozwala spełnić wiele wymagań w konkretnych zastosowaniach w oparciu o jeden skład i obejmuje 
atramenty niezawierające związku MEK, odpowiednie do opakowań żywności i cechujące się słabym zapachem.

Obsługa klienta
Chcemy, aby nabywcy atramentów i materiałów eksploatacyjnych Videojet kupowali je z pełnym zaufaniem. 
Dlatego zgodnie z obietnicą „złotego standardu” gwarantujemy wysoką jakość naszych usług, przez co masz 
pewność, że atramenty będą zgodne z ustaloną specyfikacją. Nasz doświadczony zespół obsługi klienta 
chętnie odpowie na wszelkie pytania dotyczące zarówno przepisów prawa, jak i umieszczania atramentu na 
opakowaniach.

Złoty standard pod względem 
czystości atramentu, wydajności, 
niezawodności i obsługi klienta

mailto:handel.em@videojet.com

