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

ANSVARSFULLT
FRAMTAGNA OCH
TILLVERKADE

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:

Uppfyller kraven för matoch dryckförpackningar

MEK-fritt

Svag lukt

Låg giftrisk

Låga VOC-utsläpp

• Vårt säkraste och mest hållbara bläck
•	För användning i Videojet SIMPLICiTYTM-skrivare
• MEK-fritt
• CMR-fritt
• Metanolfritt
• Lägre make-upförbrukning
• Lägre VOC-utsläpp
•	Perfekt för livsmedel, drycker, läkemedel och
medicinska tillämpningar

V4260

• Svart etanol-/acetatbläck med svag lukt
•	Perfekt för kunder med luktkänsliga
tillämpningar
• Uppfyller kraven i EuPIA:s undantagslista
• För användning i Videojet SIMPLICiTYTM-skrivare

V4269

•	Speciellt framtaget för kraftslitstyrka på
HDPE-behållare
•	Utmärkt vidhäftning och slitstyrka på många
olika substrat
•	Beständigt mot syror, baser, lacknafta och
oljor
•	Kompatibelt med den schweiziska
förordningen om livsmedelsförpackningar
• Uppfyller kraven i EuPIA:s undantagslista
•	För användning i Videojets
kontinuerliga bläckstråleskrivare

WLK
660068A

• Kall svart etanolbaserat bläck med svag lukt
• CMR-fritt
• Brett driftsintervall på 5–40o C
•	Utmärkt vidhäftning på en mängd olika substrat,
inklusive flexibel film

M533

• Snabbtorkande mörkblått bläck
•	För användning i Videojet BX-skrivare med
binär matris
• Perfekt för produktdekoration

V4250

• Etanolbläck med svag lukt
•	För användning i Videojet SIMPLICiTYTMskrivare
• MEK-fritt
• Acetonfritt
• Metanolfritt
•	Perfekt för kunder med luktkänsliga
tillämpningar

V4262

• MEK-fritt
• Metanolfritt
• Snabbtorkande sammansättning
•	För användning i Videojet SIMPLICiTYTMskrivare
•	Utmärkt vidhäftning på glas, stål och vissa
plaster

V4230

• Svart vattenbaserat premiumbläck
•	För användning i Videojets termiska
bläckstråleskrivare
•	Perfekt för papper, plast och flexibla
förpackningar

WLK
660084A

•	För användning i Videojet-skrivare för
storskriftsmärkning
•	Mineraloljefri lösningsmedelsbas med svag lukt
• CMR-fritt
•	Skriver ut högupplösta streckkoder,
alfanumeriska tecken och grafik med hög
kontrast
•	Perfekt för porösa material såsom papper,
kartong och wellpapp

16-44SR

Högpresterande bläck som uppfyller dina
unika tillämpningsbehov

Hållbara tillbehör

Återvinningsbar
förpackning

Kvalitetstestat

Utmärkt vidhäftning

Snabbtorkande

Hög kontrast

Minskad makeupförbrukning

Längre drifttid

Våra experter finns här för att hjälpa dig
Besök www.videojet.se/iQMark
031-7873457
info.se@videojet.com
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