
Optimum performans 
ve maksimum çalışma 
süresi için geliştirildi

Mürekkep Püskürtmeli Inkjet

Videojet® mürekkep ve sıvıları



Videojet iQMarkTM mürekkepleri 
güvenlik ve performansı 
sürdürülebilirlikle buluşturuyor
Videojet iQMark mürekkepleri, uygulama ve sürdürülebilirlik hedeflerinizi karşılayan üstün 
performans sunmak üzere sorumluluk bilinciyle tasarlanmış ve üretilmiştir.
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Tuzlu çerezler Kozmetik İlaç

Et ve tavuk 
ürünleri

Unlu mamuller ve 
tahıl ürünleri

Tütün İçecek

iQMark mürekkepleri, aşağıdaki sektörlerde markalama 
ve kodlama uygulamaları için idealdir:

Yiyecek ve içecek 
ambalajlarıyla 

uyumlu Düşük toksisite

Az kokulu Düşük VOC 
emisyonları

MEK içermez

Mürekkep püskürtmeli inkjet mürekkep ürün 
yelpazemiz, aşağıdaki temel özelliklere sahip olan veya 
bu özelliklerin bir arada olduğu versiyonları içerir:
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Ürünlerimiz, üretim ve 
sürdürülebilirlik hedeflerinize 
ulaşmanıza yardımcı olur
Inkjet mürekkeplerimiz, en yeni mono malzeme laminat filmler, geri 
dönüştürülmüş plastikler, iade edilebilir ambalajlar vb. dahil olmak üzere 
çok çeşitli geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüzeylere iyi 
tutunacak şekilde tasarlanmıştır.

Videojet kartuşları geri dönüştürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca 
yasal standartları karşılamak için boşaltılarak tehlikeli atıkla ilgili endişeleri 
ortadan kaldırır ve sıfır atık hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olurlar.

Sıvı ürünlerimiz, sürdürülebilir ormanlardan elde edilen malzemelerden 
yapılmış karton kutularla paketlenir ve bu ambalajlar kolayca geri 
dönüştürülebilir.

Danaher İş Sisteminin (DBS) dinamik gücüne sahip 
olmasıyla birlikte, sürdürülebilirlikle ilgili üç ana ilkemizde 
ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz.

İnsanlar - İnsanların Potansiyellerine Ulaşmalarına Yardımcı Olmak
Herkes için güvenli bir çalışma ortamı sağlarken Videojet'i çalışmak için daha iyi bir yer 
haline getirmek üzere iş ortamımızı geliştirmeye, insanların katılımlarını sağlamaya ve 
elde tutmaya çalışıyoruz. 

Ürün İnovasyonu - Ürün Tanımlama Zorluklarının Çözülmesine Yardımcı Olmak
Müşterilerimiz işimizin odak noktasıdır. Müşterilerimizin üretim ve sürdürülebilirlikle 
ilgili hedeflerini karşılamasını sağlayarak ürünlerimizin çalışma süresini ve güvenilirliğini 
artıran yenilikler yapıyoruz. 

Çevre - Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkimizi Azaltmaya Yardımcı Olmak
Küresel operasyonlarımızı modernleştirerek emisyonlarımızı, atıklarımızı ve kullandığımız 
enerjiyi azaltmayı taahhüt ediyoruz.
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Gıda (otoklav)
Malzemeler: Metal kutular, cam kavanozlar ve lamine plastik poşetler

Videojet, sterilizasyon işlemlerinin içerdiği nem ve yüksek sıcaklıklara 
karşı dayanıklı özel, yüksek netlikli termokromik mürekkepler geliştirir. 
Bu mürekkepler, üreticiye sterilizasyon işleminin başarıyla 
tamamlandığına dair bildirimde bulunmak için renk değiştiren bir kalite 
güvencesi göstergesi üretecek şekilde tasarlanmıştır. 

Mürekkepler: V4237, V4271, V4275, V4278

Tüm uygulamalara 
yönelik çözümler
Videojet, çok çeşitli malzemelere ve uygulamalara yönelik lider mürekkep 
çözümleri oluşturmak için önemli miktarda kaynak yatırımı yapmıştır. 

İçecek (depozitosuz)
Malzemeler: Plastik şişeler, cam şişeler, metal kutular ve kartonlar

Videojet, içecek sektörünün zorlu taleplerini karşılamak ve sektördeki 
yüksek hızlı hatların üstesinden gelmek için hızlı kuruyan, yüksek 
netlikli, gıdalarda kullanıma uygun ve yoğuşmaya nüfuz eden 
mürekkepler sunar.

Mürekkepler: V4201, V4226, V4240, V4250 , V4269

İçecek (depozitolu)
Malzemeler: Cam şişeler, plastik damacanalar ve metal fıçılar

Videojet’in yoğuşmaya dayanıklı, kostik ile silinebilir mürekkepleri, 
soğutma işlemlerine karşı dayanıklıdır ve geri dönüştürme/yeniden 
dolum işlemlerinde yaygın olarak kullanılan kostik yıkama solventleri 
tarafından çözülebilir. 

Mürekkepler: V4220, V4251, V4283

 = iQMark mürekkep teklifi
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HDPE plastik, tel ve kablo
Malzemeler: Plastik kaplar, tel ve kablo

Videojet hemen hemen her tür plastik, tel yalıtımı veya kablo kılıfı için 
doğru mürekkepleri sağlar. Sunduğumuz seçenekler arasında, HDPE 
de dahil olmak üzere çok çeşitli plastik malzemelere mükemmel 
tutunan, hızlı kuruyan, UV ile görülebilen, aşınmaya ve bulaşmaya 
dayanıklı mürekkepler vardır.

Mürekkepler: V4202, V4225, V4230 , V4264 , V4289

Otomotiv ve havacılık
Malzemeler: Plastik, metal ve cam parça markalama

Isıya, yağa ve solvente karşı dayanıklı özel seçenekler içeren Videojet 
mürekkepleri, benzersiz üretim ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı 
olabilir.

Mürekkepler: V4215, V4221, V4248

Unlu mamuller ve tütün
Malzemeler: Ekmek poşetleri, kurabiye ve kraker kutuları, sigara ve 
puro paketleri ve kartonlar

Solvent bazlı mürekkep gerektiren yüksek netlikli ve temassız 
kodlamaya ihtiyacı olan müşterilere sunulan Videojet az kokulu 
mürekkepler, istenmeyen tat ve kokular katmayacak solventler ve 
uyumlu reçineler/boyalar kullanılarak özel olarak formüle edilmiştir. 

Mürekkepler: V4222, V4260        , V4262

Gıda (esnek ambalajlama)
Malzemeler: Şeker ve granola bar gibi ürünlerin plastik ambalajları

Esnek ambalajlama, pürüzsüz yüzey özellikleri ve çeşitli 
plastikleştiricilerin kullanılması nedeniyle mürekkebin tutunmasını 
zorlaştırabilir. Videojet esnek film/plastik mürekkeplerinin formülü, 
gıda paketleme mevzuatlarının katı gereksinimlerini karşılar ve ideal 
düzeyde tutunma ve kod dayanıklılığı sunar.

Mürekkepler: V4230 , V4262 , V4264



6

Elektronik
Malzemeler: Plastik ve metal parça markalama

Hızlı kuruyan mürekkepler, elektronik bileşenlerin çeşitli üretim 
hızlarına ve uygulama gereksinimlerine uygundur. Ayrıca bunları 
gerektiren üretim süreçleri için, dayanıklı, alkole karşı dirençli veya 
halojensiz mürekkepler mevcuttur. 

Mürekkepler: V4236

Kozmetik ürünler, kişisel bakım ve ev 
bakımı
Malzemeler: Çocuk bezleri, yetişkinler için kontinans bakımı ve kağıt 
ambalaj

Markanızı koruyup geliştiren mürekkepler sunan Videojet, neredeyse 
her ambalaj türü ve malzeme üzerine kodlama yapmanızı sağlar. Ürün 
yelpazemiz, sahteciliği önlemek için gizli kodlama sağlayan UV 
mürekkepleri, az kokulu mürekkepler ve emici bebek bezleri ve 
inkontinans ürünlerinde ıslaklık göstergesi görevi gören kozmetik sınıfı 
mürekkepler içerir.

Mürekkepler: V4262         , V4299

İlaç ve medikal
Malzemeler: Metal şişe kapakları, cam şişe, plastik şişeler ve 
kartonlar

İlaç ve tıbbi cihaz ürünlerinin kodlanmasında okunabilirlik ve netlikten 
ödün verilemez. Videojet'in sağlam mürekkep portföyü otoklava 
dayanıklı, görülebilir ve UV mürekkepler içerir.

Mürekkepler: V4257, V4258 , V4262

İnşaat malzemeleri
Malzemeler: Torbalar, halı, kereste, ahşap ürünler ve plastik kaplar

Videojet, zorlu üretim ortamlarında yüksek performans sunan 
mürekkepler geliştirir. Ürün yelpazemiz, açık renkli malzemelerde 
netlik sağlayan az kokulu, hızlı kuruyan ve renkli mürekkeplerin yanı 
sıra asitlere, bazlara, beyaz alkole ve yağlara karşı dayanıklı 
mürekkepler içerir.

Mürekkepler: V4214, V4216, V4262 , V4289
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Videojet inkjet 
mürekkep tablosu

Sektör Malzeme Mürekkep Mürekkep 
rengi

Make-up 
tüketimi iQMark

İçecek  
(depozitosuz)

Plastik ve cam şişeler, metal kutular 
ve kağıt kartonlar

V4201 Siyah

V4226 Sarı

V4240 Siyah

V4250 Siyah

V4269 Siyah

İçecek (depozitolu) Cam şişeler, plastik damacanalar  
ve metal fıçılar

V4220 Siyah

V4251 Siyah

V4283 Sarı

Gıda (otoklav) Metal kutular, cam kavanozlar ve  
lamine plastik poşetler

V4237 Siyah

V4271 Koyu Kırmızı –> 
Açık Kırmızı

V4275 Siyah –> Mavi

V4278 Koyu Kırmızı –> 
Açık Kırmızı

Gıda (esnek 
ambalajlama)

Şeker ve granola bar gibi ürünlerin 
plastik ambalajları

V4230 Siyah

V4262 Siyah

V4264 Siyah

Unlu mamuller ve 
tütün

Ekmek poşetleri, kurabiye ve  
kraker kutuları, sigara ve puro 

paketleri ile kartonlar

V4222 Kırmızı

V4260 Siyah

V4262 Siyah

Otomotiv ve 
havacılık

Plastik, metal ve cam parça 
markalama

V4215 Mor

V4221 Siyah

V4248 Siyah

Plastik, tel ve kablo Plastik kaplar, tel ve kablo

V4202 Koyu Gri

V4225 Sarı

V4230 Siyah

V4264 Siyah

V4289 Siyah

İnşaat
Malzemeleri

Torbalar, halı, kereste, ahşap  
ürünler ve plastik kaplar

V4214 Kırmızı

V4216 Yeşil

V4262 Siyah

V4289 Siyah

Elektronik Plastik ve metal parça markalama V4236 Siyah

İlaç ve medikal Metal şişe kapakları, cam şişe 
plastik şişeler ve kartonlar 

V4257 Saydam/ 
Floresan (UV)

V4258 Pembe/ 
Floresan (UV)

V4262 Siyah

Kozmetik ürünler, 
kişisel bakım ve ev 
bakımı

Çocuk bezleri, yetişkinler için 
kontinans bakımı ve kağıt  

ambalajlar

V4262 Siyah

V4299 Cam göbeği
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Kalite 
Videojet mürekkepleri size yüksek mürekkep saflığı ve kalitesi sunar. Her bir partinin arka planında 
uygulamada olan yüzlerce saatlik test ve yılların uzman kimya mühendisliği, müşterilerimizin talep ettiği tutarlı 
altın standardı yakalamaya yardımcı olur.

Tasarım
Birinci sınıf kimyagerlerden oluşan ekibimiz, çok çeşitli kodlama gereksinimlerine yönelik mürekkepler 
tasarlamakta ve yeni kodlama zorluklarının üstesinden gelmek için devamlı olarak yeni formüller üzerine 
araştırma yapmaktadır.

Performans
Videojet mürekkepleri daha uzun çalışma süresi, sorunsuz çalışma ve uzun raf ömrünün (24 aya kadar) yanı 
sıra istikrarlı biçimde net ve okunaklı kodlar sunar. Kir, israf ve hata olmaz! Videojet 1280, 1580 ve 1880 ile 
uyumlu Smart Cartridge™ tasarımı sayesinde mürekkep yenilemeyi temiz ve basit hale getiriyoruz. Kartuş 
seçenekleri, üretim ihtiyacınız için uygun boyutu seçmenize yardımcı olur: yoğun olmayan kullanımlar için 
750 ml ve yoğun kullanımlar için 1 L.

Uyumluluk
Orijinal Videojet mürekkepleri, size yazıcılarımızla ideal uyumluluğu sağlamak için ortamla uyum içinde çalışır. 
Özel olarak formüle edilen mürekkeplerimiz, yazıcılarımızla uyumlu çalışmak üzere optimize edilmiştir. Buna 
karşın Videojet’e ait olmayan sarf malzemeler mürekkep sistemini tıkayabilir ve iç aşınmaya neden olarak 
planlanmamış bakıma ve hat duruş süresine yol açabilir.

Uygunluk
iQMark™ kodlama
iQMark™ sarf malzemeleri; netliği, tutunmayı ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak ve aynı zamanda 
güvenlik, çevre ve mevzuat gerekliliklerini karşılamak üzere sorumluluk bilinciyle tasarlanmıştır. iQMark™ 
mürekkepleri, boyaları ve temizleyicileri, tek bir formülle MEK içermeyen, gıda ambalajlamaya uygun ve düşük 
kokulu mürekkepler dahil olmak üzere birden fazla uygulama gereksinimini karşılayabilir.

Müşteri Hizmetleri
Videojet mürekkeplerini veya sarf malzemelerini her defasında güvenle satın almanızı istiyoruz. Bu nedenle 
hizmetimizin kalitesi, mürekkeplerinizin kabul edilen teknik özelliklere uygun olmasını sağlamaya yardımcı 
olmak için "Altın Standart" vaadimizle desteklenir. Deneyimli müşteri hizmetleri ekibimiz mevzuatla ilgili 
endişelerden ambalaja mürekkep işlemeye kadar çok çeşitli soruları yanıtlamak için hazırdır.

Mürekkep saflığı, performans, 
güvenilirlik ve müşteri 
hizmetlerinde altın  
standardı belirliyoruz


