
Băng mực in truyền nhiệt

Nhựa

Băng mực in nhựa của Videojet
• Được thiết kế nhằm mang đến độ bám dính vượt trội trên nhiều 

chất nền khác nhau; tăng cường khả năng chống nhòe, mài mòn 
và đóng vảy

• Hiệu suất cao trên các ứng dụng có dầu
• Độ bền màu và bền nhiệt vượt trội
• Độ rõ nét của bản in vượt trội

Hãy chọn Băng mực in nhựa để in trực tiếp mã vạch, logo, văn bản, 
đồ họa, số lô và ngày giờ theo thời gian thực lên màng phim đóng 
gói. Thường được dùng để in trên giấy kim loại, nhãn bóng và các 
vật liệu khó in khác hoặc khi độ bám dính đóng vai trò rất quan 
trọng.

Tất cả băng mực in của Videojet đều sở hữu công nghệ phủ nền 
tiên tiến, giúp đảm bảo chất lượngin tuyệt vời và kéo dài tuổi thọ 
của đầu in. 

Băng mực in cao cấp của Videojet có sẵn ở nhiều kích thước chiều 
dài và chiều rộng, được thiết kế giúp mang lại hiệu suất tối ưu cho 
máy in truyền nhiệt Videojet® dòng 6X00 và dòng DataFlex®.
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Đánh giá của Videojet về hiệu suất quan sát được của Băng mực in nhựa với cài đặt máy in tối ưu và bộ thu.

Độ bền cơ học (cọ xát/cào/đóng vảy)
Máy thử độ bền màu do cọ xát, 680 g/cm2, 
không hư hỏng sau 200 chu kỳ 
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Nhựa
Băng mực in truyền nhiệt
Thông số kỹ thuật
Màng PET
Độ dày: 4,5 μm

Lớp phủ nền
Trên nền silicon với các đặc tính chống tĩnh điện. Hệ số ma sát: Kd<0,2

Khả năng chống rách
>300 N/mm2 (MD)

Mực
Hỗn hợp nhựa

Nhiệt độ nóng chảy
80˚C (176˚F)

Độ dày
(Độ đen): <9 μm

Bảo quản
12 tháng, 5-35˚C (40-95˚F); độ ẩm tương đối 20-80%

Các màu hiện có
• (K) Đen

Chứng nhận và phê duyệt
Kim loại nặng
Băng mực in này tuân thủ Chỉ thị 94/62/EC của Châu Âu

RoHS
Băng mực in này tuân thủ Chỉ thị 2011/65/EU và (EU) 2015/863 của Châu Âu

REACH:
Băng mực in này tuân thủ các yêu cầu của REACH. Các băng mực in của 
Videojet không chứa các Hóa chất có nguy cơ rất cao (SVHC)

TSCA/CP65
Băng mực in này không chứa các hóa chất có trong danh sách theo Đề xuất 65 
của California và TSCA

Tiếp xúc với thực phẩm
Băng mực in này tuân thủ Chỉ thị 1935/2004/EC của Châu Âu

Halogen
Băng mực in này không có halogen
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