
Bläck

En guide till hur du väljer rätt 
bläck för din tillämpning.

Tillämpningsblad

Det finns många olika faktorer 
att överväga vid användning 
av kodningsutrustning med 
bläckstråleteknik för att 
säkerställa att man väljer 
rätt bläck som uppfyller ens 
specifika tillämpningskrav.

Utmaningen:

Leverantörer av skrivarutrustning fokuserar kraftigt på ny 
produktdesign för att förse förpackningsbranschen med 
innovativa, klassledande kodningslösningar som stöder 
stränga produktionsbehov. Investeringar i forskning och 
utveckling bör dock inte stanna vid kodningsutrustningen. 
Efterfrågan på nya specialitetsbläck som lämpar sig för en 
allt större mängd innovativa förpackningar är både ett 
tecken på verkliga kundutmaningar och en indikator på 
var maskinvaruleverantörer bör rikta sina investeringar och 
sin expertis.

Fördelen med Videojet:

Med över 40 års erfarenhet av bläckutveckling har Videojet investerat betydande resurser 
för att skapa ledande bläcklösningar för ett stort utbud av substrat och tillämpningar.  Vårt 
team övervakar kontinuerligt förpackningstrender och -regleringar för att säkerställa att 
våra bläcklösningar är redo att uppfylla våra kunders framtida behov.  

Videojet följer en strikt bläckutvecklingsprocess som innefattar:

•	 Omfattande	analysinstrumentering	för	att	underlätta	utvärderingar	och	testning	av	
substrat

•	 Implementering	av	kundomdömen	för	att	fastställa	krav	för	bläckkodstillämpningar	och	
hållbarhet

•	 Rigorösa	utvecklingsprocesser	som	innefattar	fullständiga	tillämpningssimuleringar,	
inklusive miljötestning

•	 Interna	experter	för	att	säkerställa	efterlevnad	av	miljö-	och	säkerhetsföreskrifter,	
inklusive	REACH,	EuPIA,	VOC	och	FDA/GMP

•	 Statistisk	processkontroll	för	att	säkerställa	repeterbar	och	reproducerbar	
bläcksammansättning och -prestanda på alla globala tillverkningsplatser.

Våra utvecklingsprocesser slutar inte i bläcklaboratoriet. Våra aktiviteter för bläckutveckling 
innefattar	kundtester	ute	i	fält.	Faktum	är	att	vi	uppmuntrar	kunderna	att	delta	i	våra	
testfaser för att bekräfta den nödvändiga bläckprestandan för deras riktade tillämpning. 
Videojets väletablerade tillvägagångssätt leder rutinmässigt till att vi övervinner de 
tuffaste utmaningarna för utskrift och kodning.

Ett expertteam med bläckkemister med 
totalt 197 års samlad erfarenhet av 
bläckstråleteknik och en portfölj med över 
340 olika bläck gör Videojet till den rätta 
partnern för dig när du ska hitta det perfekta 
bläcket för din tillämpning.

John Garrett 
B.S.

Högre	Kemist 
Substratanalys



Vi hjälper dig fastställa  
vad du behöver

Tillverkare förstår i allmänhet att bläckprestandan 
påverkas av det material som det kodas på. 
Pappersprodukter fungerar vanligtvis bra med de flesta 
bläcktyper, men nya högpresterande plaster med 
specialiserade mjukningsmedel utvecklas ständigt och 
kan innebära komplexa utmaningar för vidhäftning av 
bläckkoder. 

Produktionsmiljön	spelar	också	en	viktig	roll	i	hur	bläcket	
fäster.	Faktorer	som	fukt,	temperatur	och	luftfuktighet	kan	
påverka den ursprungliga vidhäftningen och hållbarheten för 
bläckkoden. Torknings- och härdningstider som tillhandahålls i 
produktprocesser	och	tillverkningsmiljöer	(t.ex.	matlagning/
retort,	tvätt)	måste	tas	hänsyn	till.	Att	förstå	dessa	fasta	
”begränsningar” är avgörande för att välja ett bläck som kan 
överleva miljön för tillverkningsprocessen.

Tiden mellan att koden trycks och att den först kommer i 
kontakt med en materialhanteringskomponent, som ett 
transportband eller mekanisk styrning, eller en annan produkt 
kan	påverka	kodens	vidhäftning	och	läsbarhet.	Förhållandena	
under dessa tillverkningsprocesser kan leda till problem som 
bläcköverföring eller kodfläckning och bör därför beaktas när 
bläcket väljs.

Genom	att	veta	svaren	på	ovanstående	frågor	kan	du	snabbt	
begränsa bläckvalet till en handfull lämpliga alternativ.

1. Exakt vilket material (t.ex. HDPE, PP, PE, PEX) 
ska jag koda på?

2. Finns det några ytbeläggningar eller 
föroreningar från tillverkningsprocessen på 
produkten antingen före eller efter 
kodningen?

3. Vilken produktfärgvariation finns, och vad är 
din eller din kunds krav på synliga eller 
maskinläsbara kodkontraster?

4. Hur ser driftsmiljön för skrivaren ut och vilka 
extrema temperaturer kommer själva 
produkten att uppleva och måste koden 
kunna tåla? 

5. När och vilka komponenter kommer i kontakt 
med bläckkoden efter tryckning som kan 
påverka bläckets torktid?

Utöver dessa överväganden finns det andra viktiga faktorer 
som	tillverkare	själva	kan	förbise.	Alla	dessa	kan	ha	en	
bestående inverkan på en kods beständighet.

Här är några frågor du bör ställa 
dig själv i förberedelse inför att 
diskutera bläckval med experter:
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Det finns flera alternativ och överväganden att ta 
hänsyn till när man väljer bläck, men genom att låta 
specialister för maskinvarutillämpningar och 
bläckkemister arbeta tillsammans kan du få en lösning 
som passar dina exakta behov.

Bläckspecialister kan snabbt begränsa urvalet från över 
100 möjligheter till så få som ett eller två potentiella bläck, 
som sedan kan granskas närmare i den slutliga processen för 
bläckvalet. Bläckleverantörer kan också hjälpa till med att 
felsöka nya problem som kan uppstå år efter 
implementeringen. Ett bläck som fungerade igår kanske inte 
fungerar idag på grund av en subtil förändring i en 
tillverkningsprocess eller en förändring av substratet som din 
leverantör inte redovisat. En bläckspecialist kan med sin unika 
verktygsuppsättning hjälpa till att diagnostisera dessa 
problem och rekommendera lösningar som återställer 
kodprestandan till ett optimalt tillstånd. 

”Alla våra bläck 
och vätskor 
genomgår stränga 
utvecklingstester 
som bevisar deras 
hållbarhet innan 
de släpps.”

Frank Xiao  
Ph.D.

Personalkemist 
Buteljering, sekundär paketering, ”grönt” 
bläck, pigmenterade vajrar och kablar

Sherry Washburn 
M.S.

Ledande kemist 
Livsmedelsbearbetning och postbläck

Se till att fråga 
våra experter
Tillverkare bör dra full nytta av 
den bläckexpertis som erbjuds av 
deras partner för märknings- och 
kodningsbläck och utrustning.
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Vad är tillgängligt  
för dig?
Tillgång till över 340 bläck för användning i Videojets 
kontinuerliga bläckstråleskrivare, utformade för både 
vanliga och unika tillämpningar.

Från	bläck	som	penetrerar	tunna	kondensationslager	och	
motstår pastöriseringsprocessen, till bläck som erbjuder 
enastående vidhäftning vid stål, aluminium, glas, metall 
och vaxtäckta substrat.

Livsmedelsgodkänd 

Perfekt för: ägg, piller, kapslar, godis och 
konfektyr, samt vissa produkter med matkontakt 
såsom smaksättningspaket som finns i 
matförpackningar.

Icke-överförande/
högtemperaturbeständig

Perfekt för: PVC, PE, PP, tvärbunden PE, 
konservburkar.

Snabbtorkande

Perfekt för: konsumentvaror som packas under 
hög hastighet, inklusive matförpackningar som 
använder plastfolie och krympplast för 
dekoration och märkning.

Retort och termokromisk 
svart till röd/svart till blå

Perfekt för: soppor, grönsaker, såser i 
aluminium- och tennfria stålburkar, hackat kött i 
polyester-, nylon-, aluminium- och 
polypropylenfilmslaminerade förpackningar 
samt engångsbrickor och -bägare.

Kondensresistent/
borttagbar med frätande 
medel

Perfekt för: flaskor, burkar och vattenbehållare.

Lösningsmedels-/
kemikalieresistent, 
värmehärdad

Perfekt för: bil- och flygplansdelar som utsätts 
för miljömässiga lösningsmedel, inklusive olja, 
smörjvätskor, frostskyddsmedel och 
dieselbränsle; elektroniska komponenter och 
delar (extruderade och gjutna kontakter och 
höljen som utsätts för rengöringsmedel och 
avmagnetiserare), hygienprodukter som 
innehåller vissa tvålämnen och isopropylalkohol.
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Vad är tillgängligt  
för dig?

Ljus-/blekningsresistent

Perfekt för: extruderade fönsterkarmar, kablar/
vajrar som tillfälligt förvaras utomhus samt 
byggmaterial.

Osynligt fluorescerande,  
UV-läsbar

Perfekt för: bildelar, sprayburkar, läkemedel, 
retortbehandlade matbehållare och 
kosmetikaförpackningar.

Oljepenetrerande 

Perfekt för: bildelar, formade stränggjutningar 
och stämplingar i metall samt plastkomponenter 
som skapats i gjutformar.

Hög kontrast 

Perfekt för: extruderade produkter som kablar, 
vajrar, rör, slangar och remmar, samt flaskor och 
behållare i glas och plast.

Flexibla filmer/plaster 

Perfekt för: livsmedelsförpackningar och påsar, 
koppar och bägare, krympfilmer, kosmetika- och 
kemikalieflaskor.

Värme-/ånghärdat 

Perfekt för: radiatorslagar, 
transmissionsremmar, däck och extruderade 
butylgummilister till bilindustrin.

Mike Kozee 
Ph.D.

Extrudering, säkerhet och 
produktdekorering
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Precis som tillverkare som 
alltid förbättrar sina processer 
undersöker bläckspecialister 
ständigt nya formler för att 
möta nya utmaningar med 
kodningstillämpning. 

Tillverkare måste ta hänsyn till detta när de uppgraderar eller 
utökar	sina	system.	Om	en	tillverkare	planerar	att	lägga	till	en	
andra produktionslinje kanske de tänker att de helt enkelt kan 
använda samma kodnings- och märkningslösningar som i 
första linjen. 

De måste dock fråga sig själva följande:

Har en bättre bläcklösning utvecklats sedan jag 
installerade min första produktionslinje? Kan ett mer 
hållbart eller mer visuellt tilltalande bläck stärka mitt 
varumärke? 

Motstå frestelsen 
att ta genvägar

Ingenjörer för skrivardesign och bläckspecialister 
arbetar tätt tillsammans för att utforma skrivare 
och	stödvätskor	som	samarbetar.	Detta	
innefattar att samtidigt utveckla bläck och 
utforma skrivare så att de fungerar som en 
väloljad	uppsättning.	Om	du	tar	bort	en	del	av	
ekvationen kanske systemet inte fungerar lika 
effektivt. Vissa förpackningsteam kan frestas att 
spara pengar genom att köpa vätskor av en 
bläckleverantör från tredje part. Eftersom dessa 
vätskor är konstruerade utan hänsyn till 
skrivarspecifikationer kan de försämra en 
skrivares prestanda och kodens utseende över 
tiden.	Resultatet?	Artiklar	från	andra	varumärken	
kan kosta mycket mer i längden på grund av 
kostnader i samband med mycket underhåll, 
tidiga reservdelsdefekter och oförutsägbara 
driftstopp. 

Håll jämna steg  
med ny teknik

John Garrett 
B.S.

Högre	Kemist	 
Substratanalys

Mike Kozee 
Ph.D.

Extrudering, säkerhet  
och produktdekorering
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Bausch+Ströbel kontaktade Videojet för att 
fastställa rätt bläck för sin kodningslösning. 
Bausch+Ströbel är en ledande internationell 
tillverkare av primära förpackningssystem för 
läkemedelsprodukter såsom ampuller, flaskor, 
medicinflaskor, engångssprutor och patroner. Dess 
mycket exakta materialhanteringslösningar, 
inklusive vakuumsteghjul, tillhandahåller den 
smidiga och vibrationsfria transport som krävs för 
att trycka datamatriskoder av hög kvalitet.

I	nära	samarbete	med	Bausch+Ströbel	föreslog	Videojet	
skrivaren	1510	Continuous	Ink	Jet	med	ett	munstycke	för	70	
mikrometer	och	det	ultravioletta	fluorescerande	bläcket	V459-D.	
Videojets	ultravioletta	bläck	V459-D	valdes	ut	eftersom	det	
uppfyllde ett antal tillämpningskrav, inklusive hög fluorescens, 
enastående kantskärpa på plast- och glasytor, samt utmärkt 
vidhäftning och resistens mot autoklavbearbetning. 
Bausch+Ströbel-lösningen	innefattar	en	integrerad	
inspektionsstation som ger en ytterligare garanti för 
kodkvaliteten.

Kombinationen	av	en	överlägsen	materialhantering,	den	
avancerade designen på 1510-skrivhuvudet och Videojets 
högpresterande bläck har levererat den kvalitet för 
datamatriskodning som är nödvändig för den här krävande 
tillämpningen.

John Garrett 
B.S.

Högre	Kemist	 
Substratanalys

V459-D UV-bläck på botten av en glasflaska

Fallstudie från 
läkemedelsbranschen
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Videojets bläckutvecklingsteam

Ett dedikerat team med 
bläckspecialister, ingenjörer och 
tekniker väntar på din förfrågan.

Ring +46 31 7466190
eller besök www.videojet.se

Johannefredsgatan 4
Mölndal, Sverige

© 2013 Videojet Technologies Inc. — Med 
ensamrätt.
Videojet Technologies Inc.s policy står för 
fortsatt produktförbättring.  
Vi förbehåller oss rätten att ändra design 
och/eller specifikationer utan förhands-
besked.
Tryckt i USA.

Ring	+46 31 7466190 
Skicka	e-post	till	info.se@videojet.com
eller besök www.videojet.se

Videojet	Technologies	Sweden
Johannefredsgatan	4
Mölndal
Sweden

© 2020 Videojet Technologies Inc. — Med ensamrätt.

Videojet Technologies Inc.s policy står för fortsatt produktförbättring.  
Vi	förbehåller	oss	rätten	att	ändra	design	och/eller	specifikationer	utan	
förhandsbesked.

Lin Zhu 
PH.D. 
Chef	–	bläckutveckling 
Avdelningschef – all ovanstående 
expertis

Mike Kozee 
Ph.D. 
Ledande kemist 
Personlig omsorg, vajrar och kablar, 
hög kontrast, säkerhet, 
UV-härdning

Anthony Selmeczy 
Ph.D. 
Ledande kemist 
Högupplösta bläckstrålar och 
bläckutveckling för 
läkemedelsbranschen

Frank Xiao 
Ph.D 
Personalkemist 
Buteljering, sekundär paketering, 
”grönt” bläck, pigmenterade vajrar 
och kablar

Sherry Washburn 
M.S. 
Ledande kemist  
Livsmedelsbearbetning och 
postbläck

Ping He 
M.S. 
Personalkemist  
Analys, ytanalys, substratanalys

Jeff Pierce 
M.S. 
Kemist 
Vajrar och kablar, 
lösningsmedelsresistenta 
elektronikbläck

Mike Sullivan 
B.S. 
Sr.	Kemist 
Bläckutveckling för personlig 
omsorg

Don Rogus 
B.S. 
Huvudsaklig	kemiteknik  
Allmän CIJ-utformning

Garth Studebaker 
B.S. 
Regelspecialist  
Regelverk, hälsa och säkerhet

John Garrett 
B.S. 
Sr.	Kemist 
Substratanalys

Russ Peters 
B.S. 
Teknikchef  
Miljötest och kvalifikationer för 
bläck/skrivare

Godwin Deng 
B.S. 
Sr.	Kemist 
Drycker/buteljering; plastmaterial, 
livsmedelskvalitet och 
äggmärkning

Stormi Clifton 
B.S. 
Kemist  
Bläckstråleutformning för 
allmänna ändamål

Esther Barrios 
B.S. 
Kemist 
Högupplösta formler och 
miljökvalificering för skrivare/bläck

Todd Theurer 
B.S. 
Kemist 
Utformning av ”grönt”, hållbart 
bläck

Slutsatsen
Aktörer inom förpackningsbranschen kommer 
att dra nytta av att samarbeta med en 
kodnings- och märkningsleverantör som kan 
vägleda	dem	i	deras	bläckval.	De	bästa	
bläckleverantörerna studerar utvecklingen av 
förpackningsmaterial, förstår mängden av 
tillverkningsmiljöer och tillämpar proaktivt strikta 
processer för bläckutveckling för att säkerställa 
en god kodprestanda och -beständighet. Med 
över 40 års erfarenhet av bläckstråleteknik kan 
Videojet hjälpa dig med dina kodnings- och 
utskriftsbehov bättre än någon annan.

Videojet är redo att hjälpa 
dig att fastställa den 
bästa kodningslösningen 
för din tillämpning.


