Framtagen för optimal
prestanda och maximal
drifttid

Kontinuerlig bläckstråle

Videojet® bläck och vätskor

Videojet iQMark -bläck
kombinerar prestanda med
säkerhet och hållbarhet
TM

Videojets iQMark-bläck är ansvarsfullt utformade och tillverkade för att ge överlägsen prestanda
som uppfyller dina tillämpningsoch hållbarhetsmål.

iQMark-bläck är perfekta för märkningstillämpningar inom områdena:

kött och fågel

bageriprodukter och
spannmål

salta snacks

tobak

kosmetika

drycker

läkemedel

Vårt sortiment av bläck för kontinuerliga
bläckstråleskrivare inkluderar versioner som har
(eller kombinerar) följande egenskaper:
MEK-fritt

Uppfyller kraven för matoch
dryckförpackningar

Svag lukt
2

Låga VOCutsläpp

Låg giftrisk

Våra produkter hjälper dig att
uppfylla dina produktions- och
hållbarhetsmål
Våra CIJ-bläck har utformats för vidhäftning på en mängd olika
återvinningsbara och återanvändbara substrat, inklusive nyare
laminatfilm i monomaterial, återvunnen plast, returförpackningar osv.
Videojet-patroner är utformade för att kunna återvinnas. De töms också
för att uppfylla lagstadgade standarder, vilket hjälper dig att uppnå dina
nollmål för avfallsdeponering och du slipper hantera farligt avfall.
Våra vätskeprodukter är förpackade i kartonglådor tillverkade av material
som skördats från hållbara skogar – förpackningar som enkelt kan
återvinnas.

Med Danaher Business System (DBS) som motor fortsätter
vi att göra mätbara framsteg inom våra tre pelare för
hållbarhet
Personal - Hjälpa individer att uppnå sin potential
Vi strävar efter att attrahera, utveckla, engagera och behålla den bästa personalen,
ständigt förbättra Videojet som arbetsplats och samtidigt garantera en säker arbetsmiljö
för alla.

Produktinnovation - Bidra till lösningar gällande produktidentifieringsutmaningar
Kunden står i centrum för allt vi gör. Vi förbättrar våra produkters drifttid och tillförlitlighet
genom innovation, vilket gör det möjligt för våra kunder att uppfylla produktions- och
hållbarhetsmålen.

Miljö - Minska vår miljöpåverkan
Vi ska minska våra utsläpp, vårt avfall och energiavtryck genom att effektivisera vår
globala verksamhet.
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Lösningar för
varje tillämpning
Videojet har investerat betydande resurser för att skapa ledande
bläcklösningar för ett stort antal substrat och tillämpningar.

Dryck (ej retur)
Substrat: Plastflaskor, glasflaskor, metallburkar och pappkartonger
För att uppfylla de strikta kraven från dryckesindustrin har Videojet
snabbtorkande, livsmedelssäkert och kondenspenetrerande bläck med hög
kontrast som klarar höghastighetslinjerna i dryckesindustrin.
Bläck: V4201, V4250

, V4269

Dryck (retur)
Substrat: Glasflaskor, stora plastbehållare och metallkärl
Videojets kondenståliga bläck som tål kylning och kan lösas upp i vanliga
kaustiska tvättmedel som används i återvinnings-/påfyllningsprocesser.
Bläck: V4220, V4251

Livsmedel (retort)
Substrat: Metallburkar, glasburkar och laminerade plastpåsar
Videojet framställer specialiserade termokromiska bläck med hög kontrast för att
tåla fukt och de höga temperaturerna i steriliseringsprocesser. Dessa bläck är
framtagna för att producera en färgändrande kvalitetsindikator som meddelar
tillverkaren att steriliseringsprocessen har genomförts framgångsrikt.
Bläck: V4271, V4275, V4237

= iQMark-bläckutbud
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Livsmedel (flexibla förpackningar)
Substrat: Plastförpackningar för godis och granolabars
Flexibla förpackningar kan utgöra en svårighet för ett bläcks
vidhäftningsförmåga på grund av deras naturligt släta ytegenskaper och
användning av olika mjukgörare. Framställningen av Videojets bläck för flexibel
film/plast uppfyller strikta regler för livsmedelsförpackningar och ger optimal
vidhäftning och kodhållbarhet.
Bläck: V4230

, V4264

, V4262

Bakverk och tobak
Substrat: Brödpåsar, kak- och kexlådor, cigarett- och cigarrpaket och
pappkartonger
För kunder som behöver en kontaktfri högkontrastkod som kräver
lösningsmedelsbaserat bläck, har Videojets bläck med svag lukt utformats
speciellt med lösningsmedel och kompatibla hartser/färgämnen för att
undvika oönskade smaker.
Bläck: V4222, V4260

, V4262

Bil- och rymdindustri
Substrat: Märkning av plast-, metall- och glasdelar
Videojet-bläck kan hjälpa dig att hantera dina unika produktionsbehov,
inklusive specialbläck som är värme-, olje- och lösningsmedelsresistenta.
Bläck: V4215, V4221, V4248

HDPE-plast, vajer och kabel
Substrat: Plastbehållare, tråd och kabel
Videojet tillhandahåller rätt bläck för nästan alla typer av plast, trådisolering
och kabelmantlar. Vårt sortiment omfattar snabbtorkande, UV-synliga, slitageoch överföringsbeständiga bläck med utmärkt vidhäftning för många olika
typer av plastmaterial, inklusive HDPE.
Bläck: V4202, V4230

, V4264
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Byggmaterial
Substrat: Påsar, mattor, virke, träprodukter och plastbehållare
Videojet framställer bläck som klarar utmanande produktionsmiljöer. Vårt
sortiment inkluderar snabbtorkande och färgade bläck med svag lukt för
kontrast på ljusa substrat, samt bläck med resistens mot syror, baser, lacknafta
och oljor.
Bläck: V4214, V4216, V4262

Elektronik
Substrat: Märkning av plast- och metalldelar
Snabbtorkande bläck kan användas för en rad olika produktionshastigheter
och uppfyller olika tillämpningskrav för elektroniska komponenter. Vi har även
hållbart, alkoholresistent och halogenfritt bläck för produktionsprocesser som
kräver det.
Bläck: V4236

Läkemedel och medicinska produkter
Substrat: Metallkapsyler, små glasflaskor, plastflaskor och pappkartonger
Läslighet och kontrast är inte förhandlingsbara när det gäller kodning av
läkemedels- och medicintekniska produkter. Videojets robusta bläckportfölj
innehåller autoklavbeständigt bläck, synligt bläck samt UV-bläck.
Bläck: V4257, V4258, V4262

Kosmetika, hygien- och
hemvårdsprodukter
Substrat: blöjor, inkontinensprodukter för vuxna och pappersförpackningar
Videojet kan hjälpa dig att koda på nästan alla förpackningstyper och substrat
med bläck som skyddar och förbättrar ditt varumärke. Vårt sortiment inkluderar
UV-bläck för dold kodning mot varumärkesförfalskning, bläck med svag lukt och
bläck godkänt för hudkontakt som fungerar som en våtindikator på
absorberande blöjor och inkontinensprodukter.
Bläck: V4262
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, V4299

Videojet kontinuerlig
bläckstråleskrivare
Bläckdiagram
Bransch
Dryck
(ej retur)

Dryck (retur)

Livsmedel (retort)

Livsmedel (flexibla
förpackningar)

Bakverk och tobak

Bil- och
rymdindustri

Plast, tråd och
kabel

Bygg-material

Elektronik

Läkemedel och
medicinska
produkter

Substrat
Plastflaskor, glasflaskor,
metallburkar och pappkartonger

Glasflaskor, stora plastbehållare
och metallkärl

Metallburkar, glasburkar och
laminerade plastpåsar

Plastförpackningar för godis och
granolabars

Brödpåsar, kak- och kexlådor,
cigarett- och cigarrpaket och
pappkartonger

Märkning av plast-, metall- och
glasdelar

Plastbehållare och tråd och
kabel

Väskor, mattor, virke,
träprodukter och plastbehållare
Märkning av plast- och
metalldelar

Metallkapsyler, små glasflaskor,
plastflaskor och pappkartonger

Kosmetika,
Blöjor, inkontinensprodukter för
hygien- och
vuxna och pappersförpackningar
hemvårdsprodukter

Bläck

Bläckfärg

V4201

Svart

V4250

Svart

V4269

Svart

V4220

Svart

V4251

Svart

V4275

Svart –> Blå

V4271

Mörkröd ->
Ljusröd

V4237

Svart

V4230

Svart

V4262

Svart

V4264

Svart

V4262

Svart

V4260

Svart

V4222

Röd

V4248

Svart

V4221

Svart

V4215

Lila

V4230

Svart

V4202

Mörkgrå

V4264

Svart

V4262

Svart

V4214

Röd

V4216

Grön

V4236

Svart

V4257

Klar/
fluorescerande

V4258

Rosa/
fluorescerande

V4262

Svart

V4299

Cyan

V4262

Svart

Makeupförbrukning

iQMark
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Sätter guldstandard i
bläckrenhet, prestanda,
pålitlighet och kundservice
Kvalitet
Bläck från Videojet har hög bläckrenhet och kvalitet. Bakom varje parti ligger hundratals testtimmar och många
års expertis inom kemiteknik – vilket säkerställer den konsekventa guldstandard våra kunder efterfrågar.

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

Prestanda
Videojet-bläck ger längre, problemfri drift och lång hållbarhetstid (upp till 24 månader), samt genomgående rena
och tydliga koder. Inget kladd, inget spill och inga misstag! Vi gör bläckpåfyllning ren och enkel tack vare Smart
Cartridge-design, som är kompatibel med Videojet 1280, 1580 och 1880. Patronalternativ hjälper dig att välja
rätt storlek för dina produktionsbehov: 750 ml för låg användning eller 1 liter för hög användning.

Kompatibilitet
Äkta Videojet-bläck anpassar sig efter användningsförhållandena och ger dig optimal kompatibilitet med våra
skrivare. Våra specialformulerade bläck är optimerade för våra skrivare. Andra bläcksorter än Videojet kan blockera
bläcksystemet och leda till korrosion, vilket i sin tur leder till oplanerat underhåll och driftstopp.

Regelefterlevnad
iQMark™-kodning

iQMark™-förbrukningsvaror är ansvarsfullt konstruerade och tillverkade för maximal kontrast, vidhäftning och
drifttid samtidigt som de uppfyller säkerhets-, miljö- samt regulatoriska krav. iQMark™-serien med bläck, makeup och rengöringsmedel kan hantera flera tillämpningskrav i en enda sammansättning, inklusive MEK-fritt
livsmedelsförpackningskompatibelt bläck med svag doft.

Kundservice
Vi vill att du ska känna dig trygg varje gång du köper bläck eller förbrukningsprodukter från Videojet. Därför kan vi
utlova guldstandard gällande kvaliteten på vår tjänst och säkerställa att bläcket lever upp till den överenskomna
specifikationen. Vårt erfarna kundserviceteam finns till hands för att svara på en mängd olika frågor – från
lagstiftningsfrågor till bläckplacering på förpackningar.

Ring 031-7873457
Skicka e-post till info.se@videojet.com
Besök www.videojet.se
Videojet Technologies Sweden
Johannefredsgatan 4
Mölndal
Sweden
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