Markalama ve
kodlama çözümleriniz
için güvenilir marka.
Videojet iQMark™ sarf malzemeleri; kontrast,
tutunma ve çalışma süresini en üst düzeye
çıkarmak ve aynı zamanda güvenlik, çevre
ve mevzuat gerekliliklerini karşılamak üzere
sorumluluk bilinciyle tasarlandı. Her parti, sıkı
kalite kontrol şartnamelerini karşıladığından
emin olacak şekilde testlerden geçirilir.

SORUMLULUK BİLİNCİ İLE
TASARLANDI VE ÜRETİLDİ

Tek formülde çoklu uygulama gerekliliklerine
hitap edebilen mürekkep püskürtmeli inkjet
mürekkepleri sunuyoruz.
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inkjet
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V4221
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* İsviçre Gıda Ambalajı Yönetmeliği Yasaklı Listesi ile uyumlu

Mürekkep kullanım alanları:

Et ve tavuk ürünleri

Unlu mamuller ve
tahıl ürünleri

Tuzlu çerezler

Tütün Mamülleri

Kozmetik

Kodlama yapacağınız yüzey ve ortama göre
özgün ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir dizi
yüksek performanslı mürekkep sunuyoruz.

44
Mürekkep püskürtmeli
40 inkjet (CIJ)
11 İkili Dizilim (BA)
8 Termal InkJet (TIJ)
Büyük karakterli
markalama (LCM)

P
P
P
P
P

Mükemmel tutunma
Kısa kuruma süreleri
Yüksek kontrast
KSS hedeflerinize ulaşın
Kolay tanımlanabilir

Mevcut iQMark mürekkeplerinden
bazıları
TM

V4260 Videojet 1860 inkjet yazıcıda kullanılabilen ve
müşterilerin kokuya duyarlı kullanımları için ideal olan az
kokulu, Etanol bazlı bir mürekkeptir. Aynı zamanda MEK, aseton
ve metanol içermez.

V4262 Videojet 1860 inkjet yazıcıda kullanılabilen ve
müşterilerin kokuya duyarlı kullanımları için ideal olan az
kokulu, siyah Etanol/Asetat bazlı bir mürekkeptir. EuPIA Yasaklı
Listesiyle de uyumludur.

V4269 MEK ve Metanol içermeyen, hızlı kuruyan bir
formüldür. Cama, çeliğe ve bazı plastiklere mükemmel
tutunma sağlar. Videojet 1860 inkjet yazıcıda kullanılabilir.

WLK660082A hızlı kuruyan bir formüldür ve Videojet
termal inkjet yazıcılarda kullanılabilir. Gözeneksiz materyaller
üzerinde kuruma süresi ortalama üç saniyeden kısadır.

M512 özel olarak tasarlanmıştır ve Videojet büyük karakterli
inkjet yazıcılarda kağıt, karton ve oluklu mukavva gibi gözenekli
materyaller üzerine yüksek çözünürlüklü, yüksek kontrastlı
barkod, alfanümerik ve grafik yazdırmak için kullanılır.

16-44SR Videojet BX Serisi yazıcılarda ürün dekorasyonu için
kullanılan ve hızlı kuruyan lacivert renkli bir mürekkeptir.

Videojet uzmanları, size yardımcı olmak için
daima hazır.
www.videojet.com.tr/iQMark adresini ziyaret edin
0216 469 7982
sales.turkey@videojet.com
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