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Uygulamanıza özgü gereksinimlerinizi 
karşılayan yüksek performanslı mürekkepler

Sürdürülebilir sarf 
malzemeleri

Kısa kuruma süreleri

Geri dönüştürülebilir 
ambalaj

Yüksek kontrast

Kaliteyi sağlamak için 
test edildi

Daha az takviye 
tüketimi

Mükemmel tutunma

Hat çalışma süresinin 
uzun olmasını destekler

Performansı güvenlik ve 
sürdürülebilirlikle birleştiren 
mürekkepler

Videojet iQMark 
mürekkepleri, uygulama 
ve sürdürülebilirlik 
hedeflerinizi karşılayan 
üstün performans sunmak 
üzere sorumluluk bilinciyle 
tasarlanmış ve üretilmiştir.

SORUMLULUK BİLİNCİ İLE

TASARLANDI VE ÜRETİLDİ

Et ve tavuk 
ürünleri

Unlu mamuller ve 
tahıl ürünleri

Tuzlu çerezler Kozmetik İlaç

Tütün İçecek

Yiyecek ve içecek 
ambalajlarıyla uyumlu Düşük toksisite

Az kokulu Düşük VOC 
emisyonları

V4260

V4262

V4269

16-44SR

WLK 
660068A

WLK 
660084A

M533

V4230

•  HDPE kaplarda kraft aşınma direncine göre 
özel olarak formüle edilmiştir

•  Çok çeşitli yüzeylerde mükemmel tutunma 
ve aşınma direnci

•  Asitlere, bazlara, ispirtolara ve yağlara 
dayanıklı

• İsviçre Gıda Ambalajı Yönetmeliği ile uyumlu
• EuPIA Yasak Listesiyle uyumlu
•  Videojet mürekkep püskürtmeli inkjet 

yazıcılarında kullanım için 

• MEK içermez
• Metanol içermez
• Hızlı kuruyan formül
•  Videojet SIMPLICiTYTM yazıcılarda 

kullanım için 
•  Cam, metal ve bazı plastiklere 

mükemmel tutunma

• Az kokulu, siyah etanol/asetat mürekkep 
•  Koku açısından hassas uygulamaları 

olan müşteriler için idealdir
• EuPIA Yasak Listesiyle uyumlu
•  Videojet SIMPLICiTYTM yazıcılarda 

kullanım için

• Az kokulu etanol mürekkep
•  Videojet SIMPLICiTYTM yazıcılarda 

kullanım için
• MEK içermez
• Aseton içermez
• Metanol içermez
•  Koku açısından hassas uygulamaları 

olan müşteriler için idealdir

•  En güvenli, en sürdürülebilir 
mürekkebimiz

•  Videojet SIMPLICiTYTM yazıcılarda 
kullanım için

• MEK içermez
• CMR içermez
• Metanol içermez
• Daha düşük takviye tüketimi
• Daha düşük VOC emisyonları
•  Yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi 

uygulamalar için idealdir

•  Videojet büyük karakterli markalama 
yazıcılarında kullanım için 

• Az kokulu, mineral yağsız solvent bazı
• CMR içermez
•  Yüksek çözünürlüklü, yüksek kontrastlı 

barkodlar, alfasayısal karakterler ve 
grafikler yazdırır 

•  Kağıt, karton ve oluklu mukavva kutular 
gibi gözenekli malzemeler için idealdir

•  Az kokulu, soğuk siyah etanol bazlı 
mürekkep 

• CMR içermez
• 5-40oC'lik geniş çalışma sıcaklığı aralığı
•  Esnek film dahil olmak üzere çok çeşitli 

yüzeylere mükemmel tutunma

• Birinci sınıf, siyah, su bazlı mürekkep
•  Videojet termal inkjet yazıcılarda 

kullanım için 
•  Kağıt, plastik ve esnek ambalajlar için 

ideal

• Hızlı kuruyan, koyu mavi mürekkep 
•  Videojet BX Serisi çift düzenli yazıcılarda 

kullanım için 
• Ürün dekorasyonu için ideal

MEK içermez

iQMark mürekkepleri, aşağıdaki 
sektörlerde markalama ve kodlama 

uygulamaları için idealdir:

V4250

Mürekkep püskürtmeli inkjet 
mürekkep ürün yelpazemiz, 
aşağıdaki temel özelliklere sahip 
olan veya bu özelliklerin bir 
arada olduğu versiyonları içerir: 

mailto:iletisim@videojet.com

