
Dlaczego do znakowania  
przewodów i kabli warto  
stosować atramenty  
pigmentowe?
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Brakuje czasu? 
Jeśli czas schnięcia jest krytycznym czynnikiem 
w znakowaniu, rozważ te czarne i szare 
barwnikowe* zamienniki:

Eksperci firmy Videojet służą pomocą.
Odwiedź stronę www.videojet.pl/pl/homepage/industry-solutions/wire-cable-pipe.html
887 444 600
handel.em@videojet.com

Atramenty pigmentowe zapewniają kody o wysokim kontraście 
na rozmaitych kolorach podłoży. Używając atramentowego druku 
ciągłego z atramentami pigmentowymi, można:

•  drukować na różnych kolorowych osłonach przewodów w wielu 
seriach produkcyjnych;

•  zminimalizować potrzebę stosowania zapasowych drukarek 
przeznaczonych do różnych kolorów podłoży. 

Cechy atramentów pigmentowych firmy Videojet

ODPORNE NA 
TEMPERATURĘ 

Atramenty 
pigmentowe 
wytrzymują nacisk 
i podwyższone 
temperatury 
występujące przy 
nawijaniu kabli

ODPORNE NA 
PRZEBIJANIE

Wydrukowane 
kody schną szybko, 
zapobiegając 
przebijaniu 
atramentu na 
przyległe zwoje 
kabla

ODPORNE NA 
ŚWIATŁO UV

Kody drukowane 
atramentowo 
na nawijanych 
kablach zachowują 
odporność na 
warunki zewnętrzne, 
nie tracąc na 
czytelności

ODPORNE NA 
BLAKNIĘCIE

Atramenty 
pigmentowe 
opracowano tak, 
aby zachowywały 
pierwotne barwy  
i nie blakły

WYSOKA 
PRZYCZEPNOŚĆ

Atramenty 
pigmentowe szybko 
i mocno przywierają 
do podłoży na 
przewodach  
i kablach

V488 C: Z pigmentem jasnoniebieskim  
Przywiera do podłoży w najrozmaitszych odmianach 
kolorystycznych

V489-C: Z pigmentem czarnym  
Odporny na przebijanie atramentu kodu drukowanego 
na podłożach w jasnych kolorach

V490-C/V494-C: Z pigmentem białym  
Zapewnia wysoki kontrast w przypadku typowego 
druku na przewodach i kablach

ATRAMENT V491-C: Z pigmentem żółtym  
Odporny na przebijanie atramentu kodu drukowanego 
na podłożach w ciemnych kolorach

V493 C: Z pigmentem czerwonym  
Wysoko kontrastowy atrament alternatywny do białego 
atramentu pigmentowego do znakowania na podłożach 
w jasnych i ciemnych kolorach

< 1 sekunda 2 sekundy

Czas schnięcia atramentów barwnikowych Videojet

SZYBKOSCHNĄCE  ODPORNE NA OLEJ ODPORNE NA 
 OBRÓBKĘ CIEPLNĄ

UTRWALANE 
TERMICZNIE

NIEZAWIERAJĄCE 
MEK

•  Szybkie 
schnięcie

•  Szary 
opcjonalny 
widoczny na 
czarnym

•  Odporność na 
rozpuszczalniki

•  Mocne 
przyleganie 

•  Trwałość 
w wysokiej 
temperaturze
•  Odporność na 

zdrapywanie

•  Mocne 
przyleganie

•  Odporność na 
rozpuszczalniki

•  Niezrównana 
trwałość

•  Zgodność  
z normami 
emisji 
substancji 
szkodliwych

1 sekunda

Parametry atramentów pigmentowych Videojet

* Zalecamy używać czarnych atramentów barwnikowych tylko do podłoży innych niż czarne.
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