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Loại mực hiệu suất cao đáp ứng 
nhu cầu ứng dụng độc đáo của bạn

Nguyên liệu bền vững

Thời gian khô nhanh

Bao bì có thể tái chế

Độ tương phản cao

Được thử nghiệm để 
đảm bảo chất lượng

Giảm mức tiêu thụ 
dung môi

Độ bám dính tuyệt vời

Hỗ trợ thời gian hoạt 
động cao

Mực kết hợp hiệu suất với 
độ an toàn và tính bền vững

Mực iQMark của Videojet 
được thiết kế và sản xuất một 
cách có trách nhiệm để mang 
lại hiệu suất vượt trội, đáp 
ứng các mục tiêu về tính bền 
vững và ứng dụng của bạn.

THIẾT KẾ
VÀ SẢN XUẤT

CÓ TRÁCH NHIỆM

Thịt và gia cầm Bánh nướng và 
ngũ cốc

Snack mặn Mỹ phẩm Dược phẩm

Thuốc lá Đồ uống

Độc tính thấp

Ít mùi Giảm khí thải 
VOC

Dòng sản phẩm mực in phun 
liên tục của chúng tôi bao gồm 
các phiên bản có (hoặc kết hợp) 
những đặc tính chính sau: 

V4260

V4262

V4269

16-44SR

WLK 
660068A

WLK 
660084A

M533

V4230

•  Có công thức đặc biệt để chống mài mòn bởi 
giấy kraft trên các hộp đựng HDPE

•  Độ bám dính và chống mài mòn tuyệt vời trên 
nhiều chất nền

•  Chống axit, bazơ, dung môi khoáng và dầu
•  Tuân thủ sắc lệnh về Bao bì thực phẩm của 

Thụy Sĩ
• Tuân thủ Danh sách loại trừ của EuPIA
•  Để sử dụng cho máy in phun liên tục của 

Videojet 

• Không chứa MEK
• Không chứa methanol
• Công thức khô nhanh
•  Để sử dụng cho máy in Videojet 

SIMPLICiTYTM 
•  Tuyệt vời để bám dính trên thủy tinh, thép 

và một số loại nhựa

• Mực ethanol/axetat đen, ít mùi 
•  Lý tưởng cho khách hàng sử dụng sản 

phẩm từ các ứng dụng nhạy cảm với mùi
• Tuân thủ Danh sách loại trừ của EuPIA
•  Để sử dụng cho máy in Videojet 

SIMPLICiTYTM

• Mực ethanol ít mùi
•  Để sử dụng cho máy in Videojet 

SIMPLICiTYTM

• Không chứa MEK
• Không chứa axeton
• Không chứa methanol
•  Lý tưởng cho: khách hàng sử dụng sản 

phẩm từ các ứng dụng nhạy cảm với mùi

•  Mực an toàn nhất, bền vững nhất của 
chúng tôi

•  Để sử dụng cho máy in Videojet 
SIMPLICiTYTM

• Không chứa MEK
• Không chứa CMR
• Không chứa methanol
• Giảm mức tiêu thụ dung môi
• Giảm khí thải VOC
•  Lý tưởng cho: các ứng dụng thực phẩm, 

đồ uống, dược phẩm và y tế

•  Để sử dụng cho máy in ký tự lớn của 
Videojet 

•  Gốc dung môi không chứa dầu khoáng, 
ít mùi

• Không chứa CMR
•  In mã vạch, chữ - số và đồ họa có độ 

phân giải cao và độ tương phản cao 
•  Lý tưởng cho: vật liệu xốp như giấy, hộp 

bìa cứng và hộp gấp nếp

• Mực gốc ethanol màu đen sắc lạnh, ít mùi 
• Không chứa CMR
• Phạm vi hoạt động rộng 5 – 40oC
•  Độ bám dính tuyệt vời trên nhiều loại chất nền, 

bao gồm cả màng dẻo

• Mực gốc nước màu đen cao cấp
•  Để sử dụng cho máy in mực nhiệt của 

Videojet 
•  Lý tưởng cho giấy, nhựa và bao bì mềm

• Mực màu xanh đậm, khô nhanh 
•  Để sử dụng cho máy in mảng nhị phân 

dòng BX của Videojet 
• Lý tưởng cho: trang trí sản phẩm

Không chứa MEK

Mực iQMark lý tưởng cho các ứng 
dụng khắc và in mã trên:

V4250

Tuân thủ tiêu chuẩn 
về bao bì thực phẩm 

và đồ uống
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