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Tintas de alto desempenho que atendem às 
suas necessidades exclusivas de aplicação

Fluidos sustentáveis

Tempos de secagem 
rápidos

Embalagens recicláveis

Alto contraste

Testado para garantir a 
qualidade

Reduz o consumo do 
diluente

Excelente aderência

Suporta um alto uptime

Tintas que combinam 
desempenho com segurança 
e sustentabilidade

As tintas Videojet iQMark 
são projetadas e fabricadas 
com responsabilidade para 
oferecer desempenho superior 
que atende às suas metas de 
aplicação e sustentabilidade.

PROJETADA E

FABRICADA DE

FORMA RESPONSÁVEL

Carnes e aves Produtos de  
panificação e cereais

Salgadinhos Cosméticos Produtos 
farmacêuticos

Tabaco Bebidas

Conformidade com 
embalagens de 

alimentos e bebidas Baixa toxicidade

Baixo odor Baixas emissões 
de VOC

Nossa linha de tintas para jato de 
tinta contínuo inclui versões que 
possuem (ou combinam) estas 
propriedades principais: 

V4260

V4262

V4269

16-44SR

WLK 
660068A

WLK 
660084A

M533

V4230

•  Especialmente formulado para resistência à 
abrasão kraft de recipientes de HDPE

•  Excelente adesão e resistência à abrasão em  
uma ampla gama de substratos

•  Resistente a ácidos, bases, aguarrás mineral  
e óleos

•  Em conformidade com a portaria suíça de 
embalagens de alimentos

• Em conformidade com a Lista de Exclusão EuPIA
•  Para uso em impressoras a jato  

de tinta contínuo Videojet 

• Sem MEK
• Sem metanol
• Fórmula de secagem rápida
•  Para uso em impressoras Videojet 

SIMPLICiTYTM 
•  Excelente para adesão ao vidro, aço e 

alguns plásticos

• Tinta de etanol/acetato preta de baixo odor 
•  Ideal para clientes em aplicações sensíveis ao 

odor
•  Em conformidade com a Lista de Exclusão 

EuPIA
• Para uso em impressoras Videojet SIMPLICiTYTM

• Tinta de etanol de baixo odor
•  Para uso em impressoras Videojet SIMPLICiTYTM

• Sem MEK
• Sem acetona
• Sem metanol
•  Ideal para: clientes em aplicações sensíveis ao 

odor

• Nossa tinta mais segura e sustentável
•  Para uso em impressoras Videojet 

SIMPLICiTYTM

• Sem MEK
• Sem CMR
• Sem metanol
• Baixo consumo do diluente
• Emissões de VOC mais baixas
•  Ideal para alimentos, bebidas, aplicações 

farmacêuticas e médicas

•  Para uso em impressoras de marcação de 
grandes caracteres da Videojet 

• Base solvente sem óleo mineral de baixo odor
• Sem CMR
•  Imprime códigos de barras, alfanuméricos e 

gráficos de alta resolução e alto contraste 
•  Ideal para: materiais porosos, como papel,  

caixas de papelão e caixas de papelão ondulado

• Tinta à base de etanol preta fria e de baixo odor 
• Sem CMR
• Amplo intervalo de operação de 5 a 40 °C
•  Excelente aderência em uma ampla variedade 

de substratos, incluindo filme flexível

• Tinta preta Premium à base de água
•  Para uso em impressoras de jato de tinta 

térmico Videojet 
•  Ideal para papel, plástico e embalagens 

flexíveis

• Tinta azul escura de secagem rápida 
• Para uso nas impressoras de matriz binária   
 Videojet Série BX 
• Ideal para decoração de produto

Sem MEK

As tintas iQMark são ideais para 
aplicações de marcação e codificação em:

V4250
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