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ZAPROJEKTOWANE
I WYPRODUKOWANE

ODPOWIEDZIALNIE

Oferujemy niezawierające MEK 
atramenty do druku ciągłego 

(CIJ) do wielu zastosowań. 

Zastosowania atramentu:

Napoje Opakowania 
elastyczne żywności

Opakowania żywności 
z obróbką cieplną

Tworzywa sztuczne, 
przewody i kable

Wyroby tytonioweWyroby 
piekarnicze

Wyroby 
farmaceutyczne 

i medyczne

Materiały 
budowlane

Środki higieny 
osobistej i chemia 

gospodarcza

Videojet oferuje nie tylko 10 niezawierających MEK atramentów do druku 
ciągłego, ale również różne płyny uzupełniające i środki czyszczące pozbawione 

tego związku. Nasz środek czyszczący V930 spełnia surowe przepisy stanu 
Kalifornia dotyczące niskiej zawartości lotnych związków organicznych, a V940 

jest środkiem czyszczącym niezawierającym prekursorów narkotyków. 

Branża Podłoże Atrament Kolor atramentu Zużycie płynu 
uzupełniającego

Napoje  
(bezzwrotne)

Butelki plastikowe, butelki szklane,  
puszki metalowe i kartony papierowe

V4269 Czarny

Napoje (zwrotne)
Butelki szklane, balony z tworzywa  

sztucznego i beczki metalowe
V4251 Czarny

Żywność  
(obróbka cieplna)

Metalowe puszki, szklane słoiki  
i laminowane worki z tworzywa sztucznego

V4275 Czarny –> niebieski

V4276
C. czerwony –> 

j. czerwony

Żywność  
(opakowania 
elastyczne)

Plastikowe opakowania słodyczy i granoli  
z maszyny pakującej typu flow-pack

V4262 Czarny

Wyroby piekarnicze  
i tytoń

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

i cygar oraz kartony papierowe

V4262 Czarny

V4260 Czarny

V4222 Czerwony

Tworzywa sztuczne, 
przewody i kable

Plastikowe pojemniki oraz przewody i kable V4263 Czarny

Materiały budowlane
 Worki, wykładzina dywanowa, drewno, 

produkty drewniane i pojemniki z tworzyw 
sztucznych

V4262 Czarny

Wyroby 
farmaceutyczne 
i medyczne

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

V4257
Przezroczysty/

Fluorescencyjny

V4262 Czarny

Kosmetyki, środki 
higieny osobistej  
i chemia gospodarcza

Pieluchy dla dzieci i dorosłych  
oraz opakowania papierowe

V4299 Niebieskozielony

V4262 Czarny

Kompletny zestaw materiałów 
eksploatacyjnych niezawierających MEK

Odpowiedzialna 
marka rozwiązań do 
oznaczania i kodowania.
Materiały eksploatacyjne Videojet iQMark™ zostały 
opracowane i wyprodukowane z myślą o maksymalizacji 
kontrastu oznakowania, przyczepności atramentu 
i czasu działania urządzeń przy jednoczesnym 
spełnieniu wymogów bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska oraz wymagań prawnych. Każda partia 
produkcyjna jest testowana pod kątem zgodności 
z rygorystycznymi parametrami jakościowymi.
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