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Markalama ve 
kodlama çözümleriniz 
için güvenilir marka.
Videojet iQMark™ sarf malzemeleri; kontrastı, 
tutunmayı ve çalışma süresini en üst düzeye 
çıkarmak, aynı zamanda da güvenlik, çevre ve 
mevzuatla ilgili gereksinimleri karşılamak üzere 
sorumluluk bilinciyle tasarlanmıştır. Her parti, 
sıkı kalite kontrol şartnamelerini karşıladığından 
emin olunması için testlerden geçirilir.

SORUMLULUK BİLİNCİ İLE

TASARLANDI VE ÜRETİLDİ

Çeşitli kullanım alanları için 
MEK içermeyen inkjet (CIJ) 

mürekkepleri sunuyoruz. 

Mürekkep kullanım alanları:

İçecek Esnek gıda 
ambalajlama

Otoklav gıda  
ambalajlama

Plastik, tel ve 
kablo

TütünUnlu mamuller

İlaç ve medikalİnşaat 
malzemeleri

Kişisel bakım ve 
ev bakımı

Kapsamlı bir MEK içermeyen 
sarf malzemesi seti

Videojet, MEK içermeyen 10 adet inkjet mürekkebinin yanı sıra yine MEK 
içermeyen çeşitli makine solventi ve yıkama solventleri de sunar. V930 

temizleyicimiz, Kaliforniya'da yürürlükte olan düşük VOC ile ilgili sıkı yasal 
düzenlemeye uygundur ve V940, ilaçsız formüle sahip bir temizleyicidir. 

Sektör Malzeme Mürekkep Mürekkep rengi Makine solventi 
tüketimi

İçecek  
(depozitosuz)

Plastik şişeler, cam şişeler,  
metal kutular ve kağıt kartonlar V4269 Siyah

İçecek (depozitolu) Cam şişeler, plastik damacanalar  
ve metal fıçılar V4251 Siyah

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

V4275 Siyah –> Mavi

V4276 Koyu Kırmızı –>  
Açık Kırmızı

Yiyecek  
(esnek ambalaj) Şeker ve granola bar plastik ambalajları V4262 Siyah

Unlu mamuller ve 
tütün

Ekmek poşetleri, kurabiye ve kraker 
paketleri, sigara ve puro kutuları ve 

kartonlar

V4262 Siyah

V4260 Siyah

V4222 Kırmızı

Plastik, tel ve kablo Plastik kaplar, tel ve kablo V4263 Siyah

İnşaat malzemeleri  Torbalar, halı, kereste, ahşap ürünler ve 
plastik kaplar V4262 Siyah

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

V4257 Şeffaf/Floresan 
(UV)

V4262 Siyah

Kozmetik, kişisel  
bakım ve ev bakımı

Bebek bezleri, yetişkinler için kontinans  
bakımı ve kağıt ambalajlar

V4299 Cam göbeği

V4262 Siyah
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