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Høyytelsesblekk som dekker dine 
unike bruksbehov

Bærekraftige forsyninger

Rask tørketid

Resirkulerbar emballasje

Høy kontrast

Testet for å sikre kvalitet

Lavere rensevæskeforbruk

Utmerket vedheft

Støtte for høy oppetid

Blekk som kombinerer ytelse 
med sikkerhet og bærekraft

Videojet iQMark-blekk er 
ansvarlig designet og produsert 
for å levere overlegen ytelse 
som dekker dine behov 
og hjelper deg med å nå 
bærekraftsmålene.

ANSVARLIG
UTVIKLET OG
PRODUSERT

Kjøtt og fjærkre Bakevarer og 
frokostblandinger

Salt snacks Kosmetikk Legemidler

Tobakk Drikkevarer

Kompatibel med emballasje 
for mat og drikke Lav toksisitet

Lite lukt Lavt utslipp av flyktige 
organiske forbindelser

Vår serie med blekk for 
blekkstråleskriver inkluderer 
versjoner som har (eller kombinerer) 
disse nøkkelegenskapene: 

V4260

V4262

V4269

16-44SR

WLK 
660068A

WLK 
660084A

M533

V4230

•  Spesielt formulert for å tåle slitasje på 
HDPE-beholdere

•  Utmerket vedheft og slitasjemotstand på et 
bredt spekter av underlag

•  Bestandig mot syrer, baser, mineralterpentin 
og oljer

•  Samsvarer med Sveits’ regelverk for 
matemballasje

•  Det er også kompatibelt med EuPIA-
unntakslisten

•  For bruk med blekkstråleskrivere  
fra Videojet 

• MEK-fritt
• Uten metanol
• Hurtigtørkende formel
• For bruk i Videojet SIMPLICiTYTM-skrivere 
•  Utmerket for vedheft på glass, stål og 

visse typer plast

• Svart etanol/acetatblekk med lite lukt 
•  Ideell for kunder med luktfølsomme 

bruksområder
•  Det er også kompatibelt med EuPIA-

unntakslisten
• For bruk i Videojet SIMPLICiTYTM-skrivere

• Etanolblekk med lite lukt
• For bruk i Videojet SIMPLICiTYTM-skrivere
• MEK-fritt
• Uten aceton
• Uten metanol
•  Ideell for: kunder med luktfølsomme 

bruksområder

• Vårt sikreste og mest bærekraftige blekk
• For bruk i Videojet SIMPLICiTYTM-skrivere
• MEK-fritt
• CMR-fritt
• Uten metanol
• Lite rensevæskeforbruk
•  Lavere utslipp av flyktige organiske 

forbindelser
•  Ideell for: mat, drikke, legemidler og 

medisinske bruksområder

• For bruk i Videojet-skrivere for 
 storskriftsmerking 
•  Løsemiddelbase uten mineralolje og med lite lukt
• CMR-fritt
•  Skriver ut strekkoder med høy oppløsning og høy 

kontrast, alfanumeriske koder og grafikk 
•  Ideell for: porøse materialer som papir, kartonger 

og bølgepappesker

• Kjølig svart etanolbasert blekk med lite lukt 
• CMR-fritt
• Bredt driftsområde på 5-40 oC
•  Utmerket adhesjon på et bredt spekter av 

materialer, deriblant fleksibel film

• Premium svart vannbasert blekk
•  For bruk med termiske blekkskrivere fra 

Videojet 
•  Ideelt for papir, plast og fleksibel 

emballasje

• Hurtigtørkende, mørkeblått blekk 
•  For bruk i skrivere med binær matrise fra 

Videojet BX-serien 
• Ideell for: produktdekorasjon

MEK-fritt

iQMark-blekk er ideelt for merking og 
koding for:

V4250
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