
Lakový popisovač HP4 fluorescenční a UV barva 2-4 mm 74,00

- standard

- standard (nad 96ks)

- pro vysoké teploty do 1000°C 

Lakové popisovače obsahují lakovou barvu a umožňují popis pomocí plstěného hrotu prakticky na všechny povrchy. Vysoká schopnost krytí.
Odolnost proti UV záření a povětrnostním podmínkám. Rychlé zasychání. Barva je pro popis dávkována ventilem. Plstěný hrot s možností výměny.
Lakové popisovače SM4, HP4, FI3, MI08, MA15 - popis hladkých a zamaštěných povrchů, různé průměry hrotů.
Speciální lakový popisovač NU4-SL250 a VALVE ACTION NU obsahuje méně než 200 ppm všech halogenových prvků,
je vhodný na nerez a do jaderného průmyslu. V místě popisu nekoroduje.
Speciální lakový popisovač WP4 značení na mokrý povrch, vysoká přilnavost.
Speciální lakový popisovač XT4 je určený pro popis na drsné povrchy.
Speciální lakový popisovač HT4 pro vysoké teploty do 982°C, čitelnost do 1204°C.
Barvy SM4: bílá, žlutá, červená, černá.
Barvy HP4: bílá, žlutá, červená, černá, tmavě modrá, tmavě zelená, oranžová,
fialová, růžová, hnědá, světle modrá, světle zelená. Metalické barvy: stříbrná, zlatá. 
Signální barvy: fluorescenční žlutá, zelená, oranžová, růžová a barva viditelná pod UV.
Barvy FI3: bílá, žlutá, červená, černá, oranžová, modrá, tmavě zelená, světle zelená.
Barvy MI08: bílá, žlutá, červená, černá.
Barvy MA15: bílá, žlutá, červená, černá, oranžová, modrá, zelená.
Barvy VALVE ACTION NU: bílá, žlutá, červená, černá U NU4 SL-250 navíc: modrá, zelená
Barvy WP4: bílá, žlutá, červená, černá, modrá, zelená, oranžová, stříbrná.
Barvy XT4: bílá, žlutá, červená, černá, tmavě modrá, tmavě zelená, oranžová, 
světle modrá, světle zelená, fialová, růžová, hnědá. Metalické barvy: stříbrná, zlatá.
Barvy HT4: bílá, žlutá, černá, modrá.
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PRŮMYSLOVÉ POPISOVAČE MARKAL-STYLMARK

KULIČKOVÉ POPISOVAČE MARKAL-STYLMARK

LAKOVÉ POPISOVAČE PRO-LINE

TEKUTÁ KŘÍDA - SMAZATELNÉ POPISOVAČE PRO-WASH

Průmyslové popisovače MARKAL-STYLMARK jsou určené pro nesmazatelný popis různých materiálů, na povrchy rovné i nerovné, rezavé, 
mastné, mokré atd. Rychlé zasychání a jednoduché použití. Lze jimi popisovat ocel, gumu, dřevo, kámen, sklo, plechy, plastové hmoty, 
beton atd. Vysoká schopnost krytí. Odolnost proti UV záření a povětrnostním podmínkám. 
Barvy ST - STANDARD: bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, černá, oranžová. 
Barvy HT - HT-1000 PRO VYSOKÉ TEPLOTY DO 1000°C: bílá, žlutá.
Barvy NU - ST-2100 PRO NEREZ A JADERNÝ PROGRAM: bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, černá.

Tekutá křída, je pro popis dávkována ventilem. Umožňují popis prakticky všech povrchů. Vhodné např. pro výstupní kontrolu na značení
vadných kusů k opravě.  Popis na nepórovité povrchy (např. plech, sklo, plasty atd.) je smazatelný vlhkým hadrem (tekutá křída SMC4, SL4), 
proudem vody (ProWash W), saponátem s pH>10 (ProWash D). Odolnost proti povětrnostním podmínkám.
Barvy SMC4: bílá, žlutá.
Barvy SL4: bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, černá.
Barvy ProWash W a D: bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, černá.

Typ popisovače                               Síla čáry            Cena za ks

Typ popisovače                              Síla čáry                Cena za ks

Všechny popisovače jsou určeny pro průmyslové použití a nejsou vhodné pro přímý styk s potravinami.

- pro nerez a jaderný program
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nad 50ks / 55,00 nad 100ks /

Typ popisovače Průměry hrotu Cena za ks

SM4

HP4

FI3
MI08
MA15

NU4 SL-250
WP4
XT4
HT4

Lakový popisovač VALVE ACTION NU 2-4 mm 129,00


