Formulado para
desempenho ideal e
máximo uptime

Jato de tinta contínuo

Tintas e fluidos Videojet®

As tintas Videojet iQMark
combinam desempenho com
segurança e sustentabilidade
TM

As tintas Videojet iQMark são projetadas e fabricadas com responsabilidade para oferecer
desempenho superior que atende às suas metas de aplicação e sustentabilidade.

As tintas iQMark são ideais para aplicações de marcação e codificação em:

Carnes e aves

Produtos de panificação
e cereais

Salgadinhos

Tabaco

Cosméticos

Bebidas

Produtos
farmacêuticos

Nossa linha de tintas para jato de tinta contínuo
inclui versões que possuem (ou combinam) estas
propriedades principais:
Conformidade com
embalagens de
alimentos e bebidas

Sem MEK

Baixo odor
2

Baixas emissões
de VOC

Baixa toxicidade

Nossos produtos ajudam você
a atingir seus objetivos de
produção e sustentabilidade
Nossas tintas de jato de tinta são projetadas para aderência a uma
ampla variedade de substratos recicláveis e reutilizáveis, incluindo os
mais novos filmes laminados de material único, plásticos reciclados,
embalagens retornáveis etc.
Os cartuchos da Videojet são projetados para serem reciclados. Eles
também esvaziam para atender aos padrões regulatórios, eliminando
as considerações de resíduos perigosos, ajudando você a atingir seus
objetivos de zero resíduo em aterro.
Nossos produtos de fluidos são embalados em caixas de papelão feitas
com materiais coletados em florestas sustentáveis, e essa embalagem
pode ser facilmente reciclada.

Com o Sistema de negócios da Danaher (DBS) como
nossa força motriz, continuamos a fazer progressos
mensuráveis em nossos três pilares de sustentabilidade
Pessoas – Ajudar as pessoas a alcançar seu potencial
Nós nos esforçamos para atrair, desenvolver, engajar e reter as melhores pessoas para
cada vez mais tornar a Videojet um lugar melhor para trabalhar, garantindo um ambiente
de trabalho seguro para todos.

Inovação de produtos – Ajudar a resolver desafios de identificação de produtos
Colocamos os clientes no centro de tudo o que fazemos. Inovamos para melhorar
o tempo de atividade e a confiabilidade de nossos produtos, permitindo que nossos
clientes atinjam as metas de produção e sustentabilidade.

Meio ambiente – Ajudar a reduzir nosso impacto ambiental
Estamos comprometidos em reduzir nossas emissões, resíduos e pegada de energia,
simplificando nossas operações globais.
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Soluções para todas
as aplicações
A Videojet investiu recursos significativos para projetar soluções de tinta
líderes para uma vasta gama de substratos e aplicações.

Bebidas (não retornáveis)
Substratos: garrafas de plástico, garrafas de vidro, latas de metal e caixas de papel
Para atender às demandas exigentes da indústria de bebidas, a Videojet possui
tintas de secagem rápida, alto contraste, seguras para alimentos de penetração de
condensação para lidar com as linhas de alta velocidade encontradas na indústria
de bebidas.
Tintas: V4201, V4250

, V4269

Bebidas (retornáveis)
Substratos: garrafas de vidro, garrafões de plástico e barris de metal
As tintas resistentes à condensação e com capacidade de remoção cáustica da
Videojet são duráveis durante a refrigeração e solúveis em solventes de lavagem
cáusticos comuns usados no processo de reciclagem/recarga.
Tintas: V4220, V4251

Alimentos (retorta)
Substratos: latas de metal, potes de vidro e bolsas de plástico laminado
A Videojet formula tintas termocrômicas de alto contraste especializadas para
resistir à umidade e às altas temperaturas presentes nos processos de
esterilização. Essas tintas são projetadas para produzir um indicador de garantia
de qualidade com mudança de cor para alertar o fabricante de que o processo
de esterilização foi concluído com sucesso.
Tintas: V4271, V4275, V4237

= Oferta de tinta iQMark
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Alimentos (embalagens flexíveis)
Substratos: embalagens plásticas de doces e barras de granola
A embalagem flexível pode apresentar desafios para a adesão de uma tinta
devido às propriedades inerentes da superfície "lisa" e ao uso de vários
plastificantes. A formulação dos filmes flexíveis/tintas plásticas da Videojet
atende aos rígidos regulamentos de embalagens de alimentos e oferece ótima
adesão e durabilidade do código.
Tintas: V4230

, V4264

, V4262

Produtos de padaria e tabaco
Substratos: sacos de pão, caixas de biscoitos e bolachas, pacotes de cigarros e
charutos e caixas de papel
Para clientes que precisam de um código sem contato de alto contraste que
exige uma tinta à base de solvente, as tintas de baixo odor da Videojet foram
formuladas especialmente com solventes e resinas/corantes compatíveis,
projetados para não impor sabores indesejáveis.
Tintas: V4222, V4260

, V4262

Setores automotivo e aeroespacial
Substratos: marcação de peças de plástico, metal e vidro
As tintas da Videojet podem ajudar a atender às suas necessidades de
produção exclusivas, incluindo tintas especiais que são resistentes ao calor,
óleo e solventes.
Tintas: V4215, V4221, V4248

Plástico, fio e cabo de HDPE
Substratos: recipientes de plástico e fios e cabos
A Videojet fornece as tintas certas para praticamente qualquer tipo de
plástico, isolamento de fios ou revestimento de cabos. Nossa seleção inclui
tintas de secagem rápida, visíveis em UV e resistentes à abrasão e
transferência com excelente aderência a uma ampla variedade de materiais
plásticos, incluindo HDPE.
Tintas: V4202, V4230

, V4264
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Materiais de construção
Substratos: sacos, carpete, madeira, produtos de madeira e recipientes de plástico
A Videojet formula tintas para funcionar em ambientes de produção desafiadores.
Nossa linha inclui tintas de baixo odor, de secagem rápida e coloridas para
contraste em substratos de cores claras, bem como tintas com resistência a ácidos,
bases, aguarrás mineral e óleos.
Tintas: V4214, V4216, V4262

Eletrônicos
Substratos: marcação de peças de plástico e metal
As tintas de secagem rápida podem acomodar uma variedade de velocidades
de produção e requisitos de aplicação para componentes eletrônicos. E para
processos de produção que os exigem, estão disponíveis tintas duráveis,
resistentes ao álcool ou sem halogênio.
Tintas: V4236

Produtos médicos e farmacêuticos
Substratos: tampas de frasco de metal, frasco de vidro, garrafas de plástico e
caixas de papel
A legibilidade e o contraste não são negociáveis quando se trata da
codificação de produtos médicos e farmacêuticos. O robusto portfólio de tintas
da Videojet inclui tintas resistentes a autoclave, visíveis e UV.
Tintas: V4257, V4258, V4262

Setor de cosméticos, higiene pessoal e
produtos para casa
Substratos: fraldas, cuidados para continência de adultos e embalagens de papel
A Videojet pode ajudá-lo a codificar em praticamente todos os tipos de embalagens
e substratos com tintas que protegem e aprimoram sua marca. Nossa linha inclui
tintas UV de codificação oculta para tintas antifalsificação, de baixo odor e tintas de
grau cosmético que atuam como um indicador de umidade em fraldas absorventes
e produtos para incontinência.
Tintas: V4262

6

, V4299

Catálogo de tintas
para jato de tinta
contínuo da Videojet
Vertical

Bebidas
(não retornáveis)

Bebidas
(retornáveis)

Alimentos (retorta)

Alimentos
(embalagens
flexíveis)

Produtos de
padaria e
tabaco

Setores
automotivo e
aeroespacial

Plástico, fios e
cabos

Materiais de
construção

Eletrônicos

Produtos
farmacêuticos e
médicos
Setor de
cosméticos, higiene
pessoal e produtos
para casa

Substrato

Garrafas de plástico e de vidro, latas de
metal e caixas de papel

Garrafas de vidro, garrafões de plástico e
barris de metal

Latas de metal, potes de vidro e bolsas de
plástico laminado

Embalagens plásticas de doces
e barras de granola

Sacos de pão, caixas de biscoitos
e bolachas, pacotes de cigarros e
charutos e caixas de papel

Marcação de peças de plástico, metal e vidro

Recipientes de plástico e fios e cabos

Sacos, carpete, madeira, produtos de
madeira e recipientes de plástico

Marcação de peças de plástico e metal

Tampas de frasco de metal, frasco de vidro,
garrafas de plástico e caixas de papel

Fraldas, cuidados para continência de
adultos e embalagens de papel

Tinta

Cor da tinta

V4201

Preto

V4250

Preto

V4269

Preto

V4220

Preto

V4251

Preto

V4275

Preto –> Azul

V4271

Vermelho escuro –>
Vermelho claro

V4237

Preto

V4230

Preto

V4262

Preto

V4264

Preto

V4262

Preto

V4260

Preto

V4222

Vermelho

V4248

Preto

V4221

Preto

V4215

Roxo

V4230

Preto

V4202

Cinza-escuro

V4264

Preto

V4262

Preto

V4214

Vermelho

V4216

Verde

V4236

Preto

V4257

Claro/Fluorescente

V4258

Rosa/Fluorescente

V4262

Preto

V4299

Ciano

V4262

Preto

Consumo do
diluente

iQMark
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Definindo o padrão de ouro em
pureza de tinta, desempenho,
confiabilidade e atendimento ao
cliente.
Qualidade
As tintas da Videojet oferecem alta pureza e qualidade de tinta. Por trás de cada lote há centenas de horas de
testes e anos de engenharia química especializada, que garantem o padrão de ouro consistente que nossos clientes
exigem.

Design
Nossa equipe de químicos de classe mundial projeta tintas para uma ampla gama de requisitos de codificação e está
constantemente pesquisando novas formulações para atender aos novos desafios de aplicação de codificação.

Desempenho
As tintas da Videojet oferecem maior uptime, operação sem problemas e uma longa vida útil (até 24 meses), bem
como códigos consistentemente limpos e claros. Sem sujeira, sem desperdício e sem erros. O reabastecimento de
tinta é feito de forma limpa e simples por meio do design de Cartucho Inteligente, compatível com as Videojet 1280,
1580 e 1880. As opções de cartucho ajudam você a escolher o tamanho certo para suas necessidades de produção:
750 ml para operações de baixo uso ou 1 L para alto uso.

Compatibilidade
As tintas originais da Videojet funcionam em harmonia com seu ambiente para oferecer compatibilidade ideal
com nossas impressoras. Nossas tintas especialmente formuladas são otimizadas para nossas impressoras. Em
comparação, fluidos não pertencentes à Videojet podem bloquear o sistema de tinta e causar corrosão interna,
levando a manutenção não programada e tempo de inatividade.

Conformidade
Codificação iQMark™

Os fluidos iQMark™ são projetados e fabricados de maneira responsável para maximizar o contraste, a adesão e o
uptime, atendendo aos requisitos de segurança, ambientais e regulatórios. A linha de tintas, diluentes e limpadores
iQMark™ pode atender a vários requisitos de aplicação a partir de uma única formulação, incluindo tintas sem MEK,
compatíveis com embalagens de alimentos e de baixo odor.

Atendimento ao cliente
Queremos que você compre com confiança sempre que adquirir tintas ou fluidos da Videojet. É por isso que a
qualidade do nosso serviço é apoiada pela nossa promessa do "Padrão de ouro", para ajudar a garantir que suas
tintas estejam dentro das especificações acordadas. Nossa experiente equipe de atendimento ao cliente está à
disposição para responder a várias perguntas, desde questões regulatórias até a colocação da tinta nas embalagens.

Ligue para +351 215835990
E-mail ptgeral@videojet.com
Acesse www.videojet.pt
VIDEOJET TECHNOLOGIES S.L.
Videojet Technologies em Portugal
Rua José Martinho dos Santos nº 5 loja 1
2615 - 356 Alverca do Ribatejo
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