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Açıklama
Videojet 1860M ile gönderilen SigNature® moleküler mürekkep, inkjet kodunu kapsamlı bir tedarik zinciri 
sertifika çözümüne dönüştürür. Her bir müşteriye özgü olan SigNature moleküler mürekkep eşsiz ve güvenli bir 
moleküler etiketin eklenmesiyle oluşturulur. Bu etiketler sayesinde ürün ve ambalajların izlenebilirliği kolaylaşır 
ve böylece adli menşe belgesi, orijinallik, köken, kalite, etik, bütünlük veya sürdürülebilirlik gibi talepler 
mümkün hale gelir.

Avantajlar
• Eşsiz, güvenli ve dayanıklı etiket
• Adli doğrulama
• Az kokulu
• MEK içermez, aseton içermez, etanol içermez
• Videojet 16-8700 / V421 eski mürekkep formüllerine dayalı (havacılık onaylı)
• Kostik ile silinebilir
• Belirli düzeyde aseton direnci
• Asitlere, Mil Spec Çözücü C'ye, beyaz alkole ve yağlara karşı dirençli

Uygulamalar
Bu mürekkep, genellikle unlu mamul, tütün ve kahve ambalajının yanı sıra bebek, sağlık, güzellik ve kişisel 
bakım pazarlarında bulunan kokuya duyarlı uygulamalar için çok uygundur. Ayrıca, 16-8700 veya V421’in zaten 
uygun olduğu kritik bileşen ve havacılık uygulamalarında da kullanılabilir. Şunlar da dahil olmak üzere çok farklı 
yüzeylerde mükemmel tutunma sağlar: alüminyum, cam, polistiren, polikarbonat, polyester, çelik ve naylon.

The CertainT® Çözümü
Applied DNA’nın CertainT çözümü, bir arada barındırdığı biyoteknoloji ve bilgi teknolojileri sayesinde sağlam, 
güvenli, şeffaf tedarik ve dağıtım ortamları yaratır. Gelişmiş ETİKETLEME, TEST ETME ve İZLEME araçlarının 
kullanılmasıyla, ürün bütünlüğünün mutlak kesinlik içeren bir biçimde doğrulanması olanaklı hale gelir.

V4221M moleküler mürekkeple ETİKETLENEN ürün ve ambalajlar, tedarik ve dağıtım zinciri bütünlüğünde sorun 
giderme, izleme ve geliştirme yapmak üzere tasarlanan bir CertainT programına kolaylıkla dahil edilebilir.

Kişisel bakım

Kritik bileşenler

Elektronik

Gıda ve içecek

Daha fazla bilgi edinin: adnas.com/inkjet veya videojet.com/SigNatureInk

Ürün ve ambalajları ETİKETLEYİN.

Tedarik zinciri boyunca herhangi bir noktada TEST EDEREK onaylayın.

İzlenebilirlik sağlayan gözetim zinciri verilerini toplamak için İZLEYİN. 
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Teknik Özellikler

Depolama *2°C ile 35°C arasında saklayın.

Yazıcı Parametreleri

Özel Çalıştırma Gereksinimleri **Hava Kurutma Kiti Zorunlu – tüm koşullar

Belgeler ve Onaylar
Ağır Metaller*** 
V4221M mürekkep, 94/62/EC dahil olmak üzere CONEG modeli mevzuat gereksinimlerini karşılar. Daha fazla bilgi için Tanıtım Yazısı 1153’e 
başvurun.

RoHS/WEEE*** 
V4221M mürekkebi, RoHS 2 direktifi 2011/65/EU ve 2015/863 Direktifi (AB) gereksinimlerini karşılar. Daha fazla bilgi için Tanıtım Yazısı 
1159’a başvurun.

REACH*** 
V4221M mürekkebi, AB Mevzuatı (EC) uygundur. Daha fazla bilgi için Tanıtım Yazısı 1156’ya başvurun.

Gıda Ambalajı*** 
V4221M mürekkep, gıda ambalajının gıdayla temas edilmeyen tarafında kullanılabilir. Ambalaj, gıda ile mürekkep arasında bir bariyer 
görevi görmelidir. Bu şekilde kullanıldığında, mürekkepler 21 CFR 170.3(e)(1), Mevzuat (EC) No. 10/2011 ve Mevzuat (EC) No. 2023/2006 ile 
uyumludur. Daha fazla bilgi için Tanıtım Yazısı 7921’e başvurun.

Diğer*** 
V4221M mürekkep, önemli alerjenler, genetik olarak değiştirilmiş veya değiştirilmemiş hayvan bazlı ham madde veya organizmalar içermez. 
Daha fazla bilgi için Tanıtım Yazısı 1148, 1190 ve 1152'ye başvurun.

***Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Mevzuat bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirilebilir, Videojet web sitesinde yer alan mevcut Güvenlik 
Veri Sayfasına (SDS) başvurun. Tanıtım Yazılarına Videojet'i arayarak veya e-posta göndererek ulaşabilirsiniz.

Uygun Modeller Çalışma Sıcaklığı Çalışma Nemi Püskürtme Ucu Uyumluluğu

1860M 5-45°C** %10-90** 60 µm, 70 µm bekliyor

Ürün Ürün Türü Renk Solvent türü Kutu Boyutu Raf ömrü

V4221M Mürekkep Siyah Metanol 1000 ml (-L) 15 ay*

V7207M İnceltici solvent Renksiz - açık sarı Metanol 1000 ml (-L) 24 ay*

V907 Temizleme solventi Renksiz - açık sarı Metanol 1 litre (-Q) 30 ay*
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