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Polityka firmy Videojet Technologies Inc. przewiduje ciągłe doskonalenie 
oferowanych produktów.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych lub zmian 
w specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.

Wysokowydajne atramenty spełniające 
specyficzne potrzeby użytkowników

Ekologiczne materiały 
eksploatacyjne

Szybkie schnięcie

Opakowanie nadające 
się do recyklingu

Wysoki kontrast

Przetestowane pod 
kątem jakości

Niższe zużycie płynu 
uzupełniającego

Doskonała 
przyczepność

Zapewnienie długiego 
czasu sprawności

Atramenty, które są zarazem 
wydajne, bezpieczne 
i ekologiczne

Atramenty iQMark firmy 
Videojet są projektowane 
i produkowane w sposób 
odpowiedzialny, aby zapewniały 
najwyższe parametry, 
które spełniają wymagania 
w zakresie zastosowania 
i zrównoważonego rozwoju.

ZAPROJEKTOWANE

I WYPRODUKOWANE

ODPOWIEDZIALNIE

Mięso i drób Artykuły piekarnicze 
i płatki zbożowe

Słone przekąski Kosmetyki Wyroby 
farmaceutyczne

Wyroby tytoniowe Napoje

Zgodność z przepisami 
dotyczącymi opakowań produktów 

spożywczych i napojów Niska toksyczność

Znikomy zapach Niska emisja LZO
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V4262

V4269

16-44SR

WLK 
660068A

WLK 
660084A

M533

V4230

•  Specjalna formuła zapewniająca odporność 
na ścieranie przez papier pakowy na 
opakowaniach z tworzywa HDPE

•  Doskonała przyczepność i odporność na 
ścieranie na wielu różnych podłożach

•  Odporność na kwasy, zasady, benzyny 
lakowe i oleje

•  Zgodność z wymaganiami szwajcarskiego 
rozporządzenia w sprawie opakowań 
produktów spożywczych

• Zgodny z listą wykluczeń EuPIA
•  Do użytku w drukarkach  

atramentowych do druku  
ciągłego Videojet 

• Brak MEK
• Brak metanolu
• Formuła szybkoschnąca
•  Do użytku w drukarkach Videojet 

SIMPLICiTYTM 
•  Doskonała przyczepność do szkła, 

metalu i niektórych tworzyw

•  NIskozapachowy czarny tusz z etanolem 
i octanem 

•  Idealny do zastosowań, w których istotny 
jest zapach

•  Zgodny z listą wykluczeń EuPIA
•  Do użytku w drukarkach Videojet 

SIMPLICiTYTM

• Niskozapachowy tusz etanolowy
•  Do użytku w drukarkach Videojet 

SIMPLICiTYTM

• Brak MEK
• Brak acetonu
• Brak metanolu
•  Idealny do zastosowań, w których 

istotny jest zapach

•  Nasz najbezpieczniejszy i najbardziej 
ekologiczny atrament

•  Do użytku w drukarkach Videojet SIMPLICiTYTM

• Brak MEK
• Brak CMR
• Brak metanolu
•  Mniejsze zużycie płynu uzupełniającego
• Niższa emisja LZO
•  Idealny do zastosowań w branży  

spożywczej, napojów,  
farmaceutycznej i medycznej

•  Do użytku w drukarkach Videojet do 
dużych znaków 

•  Niskozapachowa baza rozpuszczalnikowa 
bez olejów mineralnych

• Brak CMR
•  Drukuje kody kreskowe, alfanumeryczne 

i graficzne o wysokiej rozdzielczości 
•  Idealna do materiałów porowatych, 

takich jak papier, kartony i pudełka 
z tektury falistej

•  Niskozapachowy atrament Cool Black na 
bazie etanolu 

• Brak CMR
•  Szeroki zakres temperatur roboczych:  

od 5 do 40oC
•  Doskonała przyczepność do rozmaitych 

podłoży, w tym folii elastycznej

•  Czarny atrament premium na bazie 
wody

•  Do użytku w termicznych drukarkach 
atramentowych Videojet 

•  Idealny do opakowań papierowych, 
plastikowych i elastycznych

• Szybkoschnący granatowy tusz 
•  Do użytku w drukarkach binarnych 

Videojet typu array z serii BX 
• Idealny do dekoracji produktów

Brak MEK

Atramenty iQMark są idealne do 
znakowania i kodowania następujących 

produktów:

V4250

Nasza oferta atramentów do 
druku ciągłego obejmuje wersje, 
które mają (lub łączą) następujące 
kluczowe właściwości: 
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