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ACRYLIC MARKER PENS
Stosowane przy obróbce metali, produkcji, 
instalacjach elektrycznych, budowie maszyn, 
budownictwie i ogólnie dla znakowania części 
oraz przy kontroli jakości. 

• Trwała żywica wiąże farbę do powierzchni 

eliminując problemy związane z przypadkowym 

starciem lub zmyciem przez wodę/deszcz.

• Pozostawione znaki można łatwo zmyć 

za pomocą rozpuszczalnika takiego jak 

Amberklene ME20 lub Industrial Degreaser FG

• Kolory zgodne z gamą RAL

• Szybkoschnące <5 minut

• Po utwardzeniu wysoka odpornośc na promieniowanie UV

• Dobra elastyczność i twardość

• Dobra przyczepność do wszystkich powierzchni

 ACRYLIC PAINT
KOLOROWE POWŁOKI OCHRONNE
Farby akrylowe do napraw i maskowania powierzchni malowanych. 

ELASTYCZNOŚĆ

OCHRONA

TRWAŁOŚĆ

TWARDOŚĆ POWŁOKI

Zobacz także: AMBERKLENE FE10 str. 20, INDUSTRIAL DEGREASER str. 21, BIOWELD str. 43, TUFCUT str. 42

czarny matowy  9011 20180-AA czerwony karminowy 3002 20184-AA

biały matowy  9010 20181-AA niebieski  5015 20185-AA

czarny głęboki  9005 20182-AA szary beżowy  7032 20186-AA

biały błyszczący  9016 20183-AA zielony  6002 20187-AA

jasny szary  7035 20195-AA żółty jasny  1018 20188-AA

niebieski Chagall  5010 20555-AA szary podkładowy 20189-AA

żółty narcyzowy  1007 20556-AA chromowy 20190-AA

czerwony ognisty  3000 20557-AA zielony fluo 20191-AA

zielony szmaragdowy 6001 20558-AA żółty fluo 20192-AA

pomarańczowy  2004 20559-AA czerwony fluo 20193-AA

czarny satynowy 32060-AA wiśniowy fluo 20194-AA
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PAINT MARKER HD
Markery akrylowe w tubie wyposażonej 
w twardą metalową końcówkę z kulką, do 
znakowania i pisania na szorstkich i zaolejonych 
powierzchniach.

• Skuteczne tak jak zwykłe markery ale 

wyposażone są w odporną na ścieranie 

końcówkę z kulką

• Trwałe, żywe kolory

• Szybkoschnące

• Idealne do znakowania na skorodowanych 

powierzchniach

SOLID MARKER
Farba akrylowa w stałym sztyfcie do pisania 
na trudnych powierzchniach, takich jak beton, 
drewno i kamień. Idealna do stosowania 
w budownictwie.

• Farba w stałym sztyfcie jest ekonomiczna 

w użyciu

• Końcówka może być „zaostrzona” 

dla bardziej precyzyjnych linii

• Stała farba jest bardzo dobrze widoczna, 

nawet na ciemnych powierzchniach

• Znaki są trwałe i odporne na zmywanie wodą.

 MARKER PENS

biały 20394-AA

żółty 20399-AA

biały 20394-AA

zielony 20379-AA

żółty 20399-AA

niebieski 20368-AA

czerwony 20387-AA

czarny 20364-AA

biały 20394-AA

zielony 20379-AA

żółty 20399-AA

niebieski 20368-AA

czerwony 20387-AA

pomarańczowy 20383-AA

czarny 20364-AA

brązowy 32061-AA

fioletowy 32062-AA

Kolorowe kwadraty są tylko przykładami i mogą 

nie odpowiadać rzeczywistemu kolorowi farby

Kolorowe kwadraty są tylko przykładami i mogą 

nie odpowiadać rzeczywistemu kolorowi farby
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