Uma marca competente
para as suas soluções de
marcação e codificação.
Os fluidos Videojet iQMark™ são desenvolvidos e
fabricados de forma consciente para maximizar
o contraste, a aderência e o uptime, enquanto
atendem aos requisitos ambientais, normativos e
de segurança. Cada lote é testado para garantir
o cumprimento das especificações rígidas de
controle de qualidade.

PROJETADA E
FABRICADA
DE FORMA RESPONSÁVEL

Oferecemos tintas jato de tinta
contínuo (CIJ) sem MEK para
uma variedade de aplicações.
Vertical

Substrato

Tinta

Cor da tinta

Bebidas
(não retornáveis)

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

V4269

Preto

Bebidas
(retornáveis)

Garrafas de vidro, garrafas plásticas e
barris de metal

V4251

Preto

Alimentos
(retorta)

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

V4275

Preto –> Azul

V4276

Vermelho escuro –>
Vermelho claro

V4262

Preto

V4262

Preto

V4260

Preto

V4222

Vermelho

Alimentos
(embalagem flexível)

Embalagens plásticas de doces e barras de
granola

Produtos de
panificação e tabaco

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

Plástico, fios e cabos

Recipientes de plástico e fios e cabos

V4263

Preto

Materiais de
construção

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

V4262

Preto

V4257

Transparente/
Fluorescente

V4262

Preto

V4299

Ciano

V4262

Preto

Tampas de frascos de metal, frascos de vidro,
garrafas plásticas e caixas de papelão

Setor médico e
farmacêutico

Cosméticos, cuidados
pessoais e domésticos

Fraldas, cuidados de incontinência
em adultos e embalagens de papel

Consumo do
diluente

Aplicações de tintas:

Bebidas

Embalagem de
alimentos para retorta

Embalagens de
alimentos flexíveis

Produtos de
panificação

Tabaco

Plástico, fios e
cabos

Materiais de
construção

Setor médico e
farmacêutico

Cuidados pessoais
e domésticos

Um conjunto abrangente
de fluidos sem MEK
Além das dez tintas de jato de tinta contínuo sem MEK, a Videojet
também oferece uma variedade de diluentes e soluções de limpeza
sem MEK. Nossa solução de limpeza V930 atende aos rígidos
regulamentos de baixo VOC da Califórnia, e a V940 é uma solução de
limpeza formulada sem precursor de drogas.

Os especialistas da Videojet estão aqui para te ajudar.
Acesse www.videojet.pt/iQMark
+351 215835990
ptgeral@videojet.com
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