
Tel ve kablo kodlama 
uygulamalarında neden  
pigmentli mürekkep  
tercih edilmeli?
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Zamanınız kısıtlı mı? 
Kodlama işleminiz için kuruma süresi kritik bir 
faktörse siyah ve gri boya bazlı* alternatiflere 
bir göz atın:

Videojet uzmanları, size yol göstermek için burada.
www.videojet.com.tr/tr/homepage/industry-solutions/wire-cable-pipe.html
0216 469 7982
sales.turkey@videojet.com

Pigmentli mürekkepler farklı yüzey renklerinde yüksek netlikte 
kodlar sağlar. Pigmentli mürekkeplerle mürekkep püskürtmeli inkjet 
kullanarak:

• Birden çok üretim sürecinde farklı kaplama renkleri üzerine baskı 
yapabilirsiniz

•  Farklı yüzey renkleri için ayrı yazıcı gereksinimini en aza indirirsiniz 

Videojet pigmentli mürekkep özellikleri

ISIYA  
DAYANIKLI 

Pigmentli 
mürekkepler, sarılı 
kabloların basınç ve 
yüksek sıcaklıklarına 
dayanacak şekilde 
tasarlanmıştır

BULAŞMAYA 
DAYANIKLI

Basılan kodlar,  
mürekkebin 
yandaki sarılı 
kabloya bulaşmasını 
önlemeye yardımcı 
olmak için hızla 
kurur

UV
 DAYANIKLI

Sarılı kablo üzerindeki 
inkjet kodları, 
okunabilirlikten 
ödün vermeden dış 
ortam koşullarına 
dayanabilir

SOLMAYA
DAYANIKLI

Pigmentli 
mürekkepler orijinal  
tonlarını korurken 
solmaya karşı da 
dirençlidir

YÜKSEK 
TUTUNMA

Pigmentli 
mürekkepler kablo 
ve tel yüzeylere hızla 
ve güçlü bir şekilde 
tutunur

V488 C: Açık Mavi Pigmentli  
En geniş yüzey renk varyasyonlarına tutunmak üzere 
formüle edilmiştir 

V489-C: Siyah Pigmentli  
Açık renkli yüzeylere baskı yapıldığında kodun 
bulaşmasına direnç göstermek üzere formüle edilmiştir

V490-C / V494 C: Beyaz Pigmentli  
Genel kablo ve tel uygulamaları için yüksek kontrast 
sağlamak üzere geliştirilmiştir

V491-C: Sarı Pigmentli  
Koyu renkli yüzeylere baskı yapıldığında kodun  
bulaşmasına direnç göstermek üzere formüle edilmiştir

V493 C: Kırmızı Pigmentli  
Açık veya koyu renkli yüzeylere kodlama yaparken beyaz 
pigmentli mürekkebe yüksek kontrastlı bir alternatif 
olarak formül edilmiştir

1 Saniyeden az 2 Saniye

Videojet boya bazlı mürekkep kuruma süresi

HIZLI KURUMA YAĞA DİRENÇLİ OTOKLAVA  
DAYANIKLI ISIYLA KÜRLENEN MEK İÇERMEYEN

• Hızlı kuruyan
•  Siyah üzerine 

gri seçeneği 
gösterir

•  Solvente  
dayanıklı

•  Güçlü  
tutunma 

• Yüksek 
sıcaklığa 
dayanıklı

•  Çizilmeye  
 dayanıklı

•  Güçlü  
tutunma

•  Solvente  
dayanıklı

•  Üstün 
dayanıklılık

•  Emisyonlarla 
uyumlu

1 Saniye

Videojet pigmentli mürekkep performansı

* Siyah boya bazlı mürekkeplerin yalnızca siyah olmayan yüzeylerde kullanılması önerilir.
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