
Kontrastlı, kolay 
okunan kodlar 
için pigmentli 
mürekkepler

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

•  Birden çok üretim döngüsünde farklı yüzeyler ve renkler 
üzerine baskı yapabilirsiniz

•  Farklı yüzey renkleri için ayrılmış yedek yazıcı 
gereksinimini en aza indirirsiniz 

Videojet pigmentli mürekkep özellikleri

SICAKLIĞA KARŞI DAYANIKLI 
Pigmentli mürekkepler, basınca 
ve yüksek sıcaklıklara dayanacak 
şekilde tasarlanmıştır

BULAŞMAYA KARŞI DAYANIKLI
Basılan kodlar hızlıca kuruyarak 
mürekkebin bitişik ürünlere 
bulaşmasını önlemeye 
yardımcı olur

UV ve SOLMAYA KARŞI DAYANIKLI
Pigmentli mürekkepler dış mekan 
koşullarına ve orijinal tonlarını 
korurken solmaya karşı da dayanıklı 
olacak şekilde formüle edilmiştir 

YÜKSEK KONTRAST
Koyu renkli yüzeylere pigmentli 
mürekkeplerle basılan kodlar, 
görsel olarak ayırt edilebilir ve 
kolayca görülebilir

HIZLI KURUMA
Hızlı kuruma süresi sayesinde, 
pigmentli mürekkeplerin birçoğu 
yüksek hızlı üretim hatları için 
uygundur

YÜKSEK TUTUNMA
Pigmentli mürekkepler, çok çeşitli 
yüzeylere hızlı ve güçlü bir şekilde 
tutunur
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V480-C: Beyaz Pigmentli  
Koyu cam ve metal yüzeylerde mükemmel 
tutunma ve yüksek kontrast için formüle 
edilmiştir

V482-C: Mavi Pigmentli  
Hem açık hem de koyu cam ve metal 
yüzeylerde mükemmel tutunma ve 
yüksek kontrast için formüle edilmiştir

V485-C: Beyaz Pigmentli  
Koyu renkli çeşitli yüzeylerde mükemmel 
tutunma, solvente karşı dayanıklılık ve 
yüksek kontrast için formüle edilmiştir

V488 C: Açık Mavi Pigmentli  
Açık ve koyu renkli tel, kablo ve diğer plastik 
yüzeyler üzerinde mükemmel tutunma, 
yüksek kontrast ve bulaşmaya karşı 
dayanıklılık için formüle edilmiştir

Videojet sert pigmentli mürekkep performansı
V490-C: Beyaz Pigmentli  
Koyu renkli tel, kablo ve diğer PVC yüzeyler 
üzerinde mükemmel tutunma, yüksek 
kontrast ve bulaşmaya karşı dayanıklılık 
için formüle edilmiştir

V493 C: Kırmızı Pigmentli  
Açık ve koyu renkli tel, kablo ve diğer plastik 
yüzeyler üzerinde mükemmel tutunma, 
yüksek kontrast ve bulaşmaya karşı 
dayanıklılık için formüle edilmiştir

V494-C: Beyaz Pigmentli  
Koyu renkli tel, kablo ve diğer PE yüzeyler 
üzerinde mükemmel tutunma, yüksek kontrast 
ve bulaşmaya karşı dayanıklılık için formüle 
edilmiştir

Videojet sert pigmentli mürekkeplerin koyu ve açık renkli yüzeyler üzerinde görünümü

Videojet yumuşak pigmentli mürekkeplerin koyu ve açık renkli yüzeyler üzerinde görünümü

Videojet boya-bazlı mürekkeplerin koyu ve açık renkli yüzeyler üzerinde görünümü
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V4225: Sarı Pigmentli  
Koyu renkli tel, kablo ve diğer plastik yüzeyler 
üzerinde mükemmel tutunma, kontrast ve 
bulaşmaya karşı dayanıklılık için formüle 
edilmiştir

V4226: Sarı Pigmentli  
Koyu cam ve metal yüzeylerde mükemmel 
tutunma ve kontrast için formüle edilmiştir

Videojet yumuşak pigmentli mürekkep performansı
V4283: Sarı Pigmentli  
Koyu cam ve metal yüzeylerde mükemmel 
tutunma, kontrast ve kostik çıkarılabilirlik için 
formüle edilmiştir

V4289: Siyah pigmentl  
Tel, kablo ve diğer plastik yüzeyler üzerinde 
mükemmel tutunma, solvent direnci ve 
bulaşmaya karşı dayanıklılık için formüle 
edilmiştir
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