
Termisk bläckstråleskrivare

Bläck från Videojet/Wolke



Sätter guldstandarden för 
bläckrenhet, prestanda, 
tillförlitlighet och kundservice.

Kvalitet Design Prestanda Kompatibilitet Regelefterlevnad Kundservice

Över 40 års erfarenhet av bläck- och vätsketeknik, med början i dem som 
skapades för den första kommersiella bläckstråleskrivaren, investeras i 
samtliga bläck Videojet utformar och distribuerar i dagsläget. Tack vare 
speciellt framtagna bläck för vårt sortiment av termiska bläckstråleskrivare 
kan Videojet leverera det perfekta bläcket för din tillämpning.

Vår strategi för guldstandard

Våra bläck och förbrukningsmaterial förlänger drifttiderna, minskar avfallet, 
förbättrar leveranskedjorna och ger rena och tydliga koder varje gång. De 
uppnår guldstandard i ...

Vi garanterar att bläck från Videojet ger dig 
förstklassig bläckrenhet. Bakom varje parti 
ligger hundratals testtimmar och många års 
expertis inom kemiteknik – vilket säkerställer den 
konsekventa guldstandard våra kunder efterfrågar.

Kvalitet
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Design
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Vårt team av kemister i världsklass designar 
bläck för ett stort antal märkningskrav och 
undersöker ständigt nya sammansättningar 
för att möta nya utmaningar inom 
märkningstillämpningar.

Bläck som säkerställer 
maximal utskriftskvalitet 
Samspelet mellan originalpatroner och standardiserade bläck till termiska 
bläckstråleskrivare (TIJ) från Videojet/Wolke medför genomgående utskrifter av hög 
kvalitet. Vårt breda utbud av bläck imponerar på användarna tack vare den utmärkta 
kontrasten, höga ljusbeständigheten och de långa öppningstiderna. 

TIJ-patronautentisering*

Videojet 8520- och Wolke m610-serierna känner automatiskt 
igen äkta Videojet-bläckpatroner och erbjuder många avancerade 
funktioner för att minska användarfel och säkerställa maximala 
utskriftsmöjligheter.

Funktionerna inkluderar:

• bärbar spårning av bläcknivåer
• otillåtna/tillåtna bläcktyper
• spårning av bläcksats/partinummer
• avisering avseende utgångsdatum.

*TIJ-patronautentisering är endast tillgängligt när Wolke m610-serien används  
i kombination med äkta Videojet-bläckpatroner. Autentiska Videojet-bläckpatroner  
fungerar även sömlöst i Videojet 8510 och de äldre Wolke-modellerna  
m600 advanced, m600 oem, m600 universal och m600 touch.

Autentiska Videojet-bläckpatroner är utrustade 
med ett chip för att överföra information till 
skrivaren. Artikelnummer på autentiska Videojet-
patroner slutar med ett "A", t.ex. WLK660068A.
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Videojet-bläck ger längre drifttid, problemfri drift 
och har lång hållbarhetstid (upp till 24 månader) 
samt tillhandahåller genomgående rena och tydliga 
koder.

Prestanda

Detta medför åtskilliga fördelar:
•   Strikt kontroll över råvarukvaliteten, tillverkningsprocesserna och 

hanteringen av leveranskedjan för att säkerställa en högkvalitativ 
och stabil tillgång till produkterna.

•   Hög tillförlitlighet avseende bläckformulering samt regelefterlevnad i 
enlighet med viktiga globala föreskrifter.

•   Som godkänd HP®-partner fylls våra TIJ-bläck i äkta HP-patroner och 
ett nytt skrivhuvud tillhandahålls varje gång du byter en patron.

Prata med någon av våra experter inom förbrukningsmaterial om våra TIJ-bläck 
och upptäck funktioner som kanske överträffar din nuvarande bläcklösning! 
Vårt team för förbrukningsvaror ger dig gärna råd om bläckkonvertering.

Upptäck våra avancerade  
TIJ-bläcklösningar
Våra avancerade TIJ-bläcklösningar Cool Black, Global Black, Global Solvent Black, 
Premium Black och Universal Black är patenterade av Videojet och har formulerats, 
samt tillverkas, internt.
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Äkta Videojet-bläck anpassar sig efter 
användningsförhållandena för att garantera 
kompatibilitet med våra skrivare. 

Våra speciellt framtagna bläck är optimerade för 
våra skrivare. Om man använder bläckpatroner som 
inte är från Videojet, kan det leda till att utskriften 
försämras. Detta genom att resistorn i skrivhuvudet 
degenereras (kogation), vilket ger upphov till 
oplanerade underhållsbehov och driftstopp.

Kompatibilitet

Lösningar för varje 
tillämpning
Videojet har investerat betydande resurser för att skapa ledande 
bläcklösningar för ett stort antal substrat och tillämpningar.

Mejeri och ägg
Fokus på livsmedelssäkerhet är av största vikt för äggproducenter. 
Möjligheten att enkelt kommunicera viktiga bäst före- och 
spårbarhetsdata bidrar till att säkerställa regelefterlevnad med 
säkerhetsföreskrifterna.

Substrat: papperskartonger, belagda kartonger, flexibla förpackningar, 
plastbehållare, metallburkar, glasburkar

Bläck: WLK660084A, WLK660068A, WLK660070A

Läkemedel och medicinska produkter
Utmärkt utskriftskvalitet är ett måste vid märkning av läkemedel och 
medicintekniska produkter för att säkerställa äkthet, färskhet och 
spårbarhet.

Substrat: papperskartonger, blisterförpackningar, tyvek, små 
glasflaskor och plastflaskor

Bläck: WLK660084A, WLK660082A, WLK667482A
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iQMark™-märkning

iQMark™-förbrukningsmaterial är ansvarsfullt konstruerade och 
tillverkade för maximal kontrast, vidhäftning och drifttid samtidigt 
som de uppfyller säkerhets- och miljökrav samt regulatoriska krav. 
iQMark™-serien med bläck, make-up och rengöringsmedel kan 
hantera flera tillämpningskrav i en enda sammansättning, inklusive 
MEK-fritt bläck och bläck med svag lukt.

Regelefterlevnad

Tobak
På grund av att produkten kan dra till sig lukten i den omgivande 
miljön under tillverkningsprocessen är tobaksproducenter högst 
angelägna om att minimera lukter som kan påverka smaken negativt.

Substrat: cigarett-, cigarr- och tobaksförpackningar

Bläck: WLK660068A, WLK660070A, WLK660082A

Godis och konfekt
På grund av materialets flexibla egenskaper och 
fyllningshastigheten föredrar tillverkare att märka på filmen innan 
fyllning, där filmen kontrolleras. Snabba torktider är avgörande för 
att undvika att det kommer bläck på rullarna.

Substrat: plastförpackningar, papperskartonger, belagda 
kartonger, flexibel film, plastbehållare

Bläck: WLK660084A, WLK660068A, WLK660082A

Bageriprodukter och spannmål
På grund av att produkten kan dra till sig lukten i den omgivande 
miljön under tillverkningsprocessen är producenter av 
bageriprodukter högst angelägna om att minimera lukter som kan 
påverka smaken negativt.

Substrat: brödpåsar, kak- och kexlådor samt papperskartonger

Bläck: WLK660068A, WLK660070A, WLK660082A



Vertikal Substrat Bläck Beskrivning Kontrast Lösningsmedel Öppningstid iQMark

Läkemedel och 
medicinska 
produkter

Plastkartonger, 
blisterförpackningar, 

tyvek, små glasflaskor och 
plastflaskor

WLK660084A Cool Black Medel Etanol Mycket bra 4

WLK660082A Global Solvent Hög Etanol Utmärkt

WLK667482A Universal Black Medel Vatten Mycket bra

Mejeri och ägg

Papperskartonger, 
belagda kartonger, 

flexibla förpackningar, 
plastbehållare, metallburkar, 

glasburkar

WLK660084A Cool Black Medel Etanol Mycket bra 4

WLK660068A Premium Black Medel–hög Vatten Mycket bra

WLK660070A Global Black Medel Vatten Mycket bra

Tobak
Cigarett- och 

cigarrförpackningar

WLK660068A Premium Black Medel–hög Vatten Mycket bra

WLK660070A Global Black Medel Vatten Mycket bra

WLK660082A Global Solvent Hög Etanol Utmärkt

Bageriprodukter 
och spannmål

Brödpåsar, kak- och kexlådor 
samt papperskartonger

WLK660068A Premium Black Medel–hög Vatten Mycket bra

WLK660070A Global Black Medel Vatten Mycket bra

WLK660082A Global Solvent Hög Etanol Utmärkt

Godis och konfekt

Plastförpackningar, 
papperskartonger, belagda 

kartonger, flexibel film, 
plastbehållare

WLK660084A Cool Black Medel Etanol Mycket bra 4

WLK660068A Premium Black Medel–hög Vatten Mycket bra

WLK660082A Global Solvent Hög Etanol Utmärkt

Kött och fågel
Flexibla förpackningar, 

papperskartonger, belagda 
kartonger, burkar, glasburkar

WLK660084A Cool Black Medel Etanol Mycket bra 4

WLK660075A Vattenbeständig Hög Vatten Utmärkt

Färsk och fryst 
mat

Flexibla förpackningar, 
papperskartonger, belagda 

kartonger

WLK660084A Cool Black Medel Etanol Mycket bra 4

WLK660075A Vattenbeständig Hög Vatten Utmärkt

Byggmaterial
Flexibla förpackningar, 

papperskartonger, belagda 
kartonger

WLK660084A Cool Black Medel Etanol Mycket bra 4

WLK660082A Global Solvent Hög Etanol Utmärkt

WLK660068A Premium Black Medel–hög Vatten Mycket bra

Kosmetika och 
hygienprodukter

Flexibla förpackningar, 
papperskartonger, belagda 

kartonger

WLK660084A Cool Black Medel Etanol Mycket bra 4

WLK660082A Global Solvent Hög Etanol Utmärkt

WLK660081A Flex Solvent Hög Etanol Mycket bra

Cannabis
Flexibla förpackningar, 

papperskartonger, belagda 
kartonger

WLK660084A Cool Black Medel Etanol Mycket bra 4

WLK660082A Global Solvent Hög Etanol Utmärkt

WLK660068A Premium Black Medel–hög Vatten Mycket bra
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Videojet-termisk bläckstråleskrivare 
Bläckdiagram



Med över 40 års erfarenhet av bläckstråleskrivare är Videojet den perfekta 
partnern för att hjälpa förpackningspersonal med deras märknings- och 
utskriftsbehov. Vi studerar utvecklingen av förpackningsmaterial, förstår 
variationen av tillverkningsmiljöer och tillämpar proaktivt strikta processer 
för bläckutveckling för att säkerställa god kodkvalitet och -beständighet.

Kontakta vårt team för att välja ut det perfekta bläcket för 
dina individuella tillämpningskrav.

Vi vill att du ska känna dig trygg när du köper bläck eller 
tillbehör från Videojet. Därför garanteras servicekvaliteten 
enligt vårt löfte om "guldgaranti" för att säkerställa att ditt 
bläck är inom den angivna specifikationen.

Vårt erfarna kundserviceteam finns till hands för att 
svara på en mängd olika frågor, från regleringsfrågor 
till bläckplacering på förpackningar.

Kundservice

Ring 031-7873457 
Skicka e-post info.se@videojet.com
Eller besök www.videojet.se

Videojet Technologies Sweden
Johannefredsgatan 4
Mölndal
Sweden

© 2022 Videojet Technologies Inc. Med ensamrätt.
Videojet Technologies Inc.:s policy bygger på fortsatt produktförbättring.
Vi förbehåller oss rätten att ändra design och/eller specifikationer utan föregående 
meddelande.
HP är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Development Company, 
L.P.
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