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Vysokovýkonné atramenty, ktoré spĺňajú 
potreby vašich jedinečných aplikácií

Udržateľné spotrebné 
materiály

Rýchle schnutie

Recyklovateľné obaly

Vysokokontrastné

Testované na 
zaistenie kvality

Zníženie spotreby 
úpravnej kvapaliny

Vynikajúca adhézia

Podpora vysokej 
spoľahlivosti prevádzky

Atramenty, ktoré spájajú 
výkon s bezpečnosťou 
a udržateľnosťou

Atramenty iQMark od 
spoločnosti Videojet boli 
navrhnuté a vyrobené 
zodpovedne, aby poskytovali 
mimoriadny výkon, ktorý splní 
požiadavky vašej aplikácie 
a ciele v oblasti udržateľnosti.

ZODPOVEDNE

 NAVRHNUTÉ

 A VYROBENÉ

Mäso a hydina Pečivo a cereálie

Slané pochutiny Kozmetika Farmaceutický 
priemysel

Tabak Nápoje

V súlade s predpismi 
pre oblasť obalov na 
potraviny a nápoje Nízka toxicita

Nízky zápach Nízke emisie 
VOC

Náš sortiment atramentov 
na kontinuálnu atramentovú 
tlač obsahuje verzie s týmito 
kľúčovými vlastnosťami (alebo 
ich kombináciou): 

V4260

V4262

V4269

16-44SR

WLK 
660068A

WLK 
660084A

M533

V4230

•  Špeciálne vytvorený pre odolnosť voči oderu 
o kraftové oddeľovače v prípade HDPE 
nádob

•  Vynikajúca adhézia a odolnosť voči oderu  
na širokej škále podkladov

•  Odolný voči kyselinám, zásadám, 
minerálnym destilátom a olejom

•  V súlade so švajčiarskou vyhláškou 
o obaloch potravín

•  V súlade so zoznamom vylúčených látok 
organizácie EuPIA

•  Na použitie s kontinuálnymi  
atramentovými tlačiarňami  
Videojet 

• Bez obsahu MEK
• Bez obsahu metanolu
• Rýchloschnúce zloženie
•  Na použitie s tlačiarňami Videojet 

SIMPLICiTYTM 
•  Vynikajúca adhézia k sklu, oceli 

a niektorým plastom

•  Čierny etanolový/acetátový atrament 
s nízkym zápachom 

•  Ideálny pre aplikácie citlivé na pachy
•  V súlade so zoznamom vylúčených látok 

organizácie EuPIA
•  Na použitie s tlačiarňami Videojet 

SIMPLICiTYTM

•  Atrament na báze etanolu s nízkym 
zápachom

•  Na použitie s tlačiarňami Videojet 
SIMPLICiTYTM

• Bez obsahu MEK
• Bez obsahu acetónu
• Bez obsahu metanolu
•  Ideálny pre: aplikácie citlivé na pachy

•  Náš najbezpečnejší 
a najudržateľnejší atrament

•  Na použitie s tlačiarňami Videojet 
SIMPLICiTYTM

• Bez obsahu MEK
• Bez obsahu CMR
• Bez obsahu metanolu
• Nižšia spotreba úpravnej kvapaliny
• Nižšie emisie VOC
•  Ideálny pre: aplikácie v oblasti 

potravinárskeho, nápojového, 
farmaceutického  
a zdravotníckeho priemyslu

•  Na použitie vo veľkoznakových 
označovacích tlačiarňach Videojet 

•  Na báze rozpúšťadiel bez obsahu 
minerálnych olejov, s nízkym zápachom

• Bez obsahu CMR
•  Tlač čiarových kódov, alfanumerických 

údajov a grafiky s vysokým rozlíšením 
a vysokým kontrastom 

•  Ideálny pre: porézne materiály ako napr. 
papier, kartóny a kartónové škatule

•  Čierny atrament na báze etanolu so 
studeným odtieňom a nízkym zápachom 

• Bez obsahu CMR
•  Široký rozsah prevádzkových teplôt od  

0 °C do 40 °C
•  Vynikajúca adhézia k širokej škále 

podkladov vrátane flexibilnej fólie

•  Prémiový čierny atrament na 
báze vody

•  Na použitie s kontinuálnymi 
termotlačiarňami Videojet 

•  Ideálny pre papierové, plastové 
a flexibilné obaly

• Rýchloschnúci tmavomodrý atrament 
•  Na použitie v binárnych tlačiarňach 

Videojet radu BX 
• Ideálny na: dekoráciu produktov

Bez obsahu 
MEK

Atramenty iQMark sú ideálne na 
aplikácie označovania a kódovania 

v nasledujúcich oblastiach:

V4250
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