A megoldás a kezében van!

edding lakkmarkerek - tökéletes fedés minden felületen
Marker, amely ellenáll a hőnek és a legtöbb oldószernek -edding 780 / 751 / 750
 A jelölés gyorsan szárad, kopás-, fény-, hő-,
víz- és időjárásálló
 Kiváló, lakkszerű fedés
 Nem tartalmaz xilolt és toluolt
 Használható hőtartomány: -5°C - 170 °C
 Jelölés hőállósága:
			 Minden szín: -40°C - 400 °C
			 Sárga, narancssárga, barna, lila, rózsaszín,
		 világoskék, fehér, ezüst: -40°C - 1000 °C
 Oldószerállóság:
			 Izopropanol, Etanol, Aceton (fehér, vörösréz)
			 Olaj (motor - és kenőolaj)
 Oldható:
Aceton (minden szín, kivéve fehér és vörösréz)
Benzin
 Gyorsan szárad
 Alacsony szagintenzitás
 Alumínium test
 Elkenődésbiztos
 14 színben elérhető
 Könnyen cserélhető csúcs

kerekített végű
~0,8 mm

5232102 5232103 5232104

5232101

5232105 5232138 5232139

kerekített végű
~2-4 mm

5234201

5234202 5234203 5234204 5234205 5234206

5234208

5234209 5234214 5234111 5234219 5234238

Jó tudni:
Még a legellenállóbb csúcsot is kikezdhetik a
durva és piszkos felületek, ezért lehetővé tettük
a csúcs egyszerű és könnyű cseréjét, ezzel is
meghosszabbítva a marker élettartamát.

Jó tudni:
Még a kupak eltávolítása előtt rázza fel a
markert!
A marker testében lévő kis fémgolyó
egyenletesen összekeveri a nagy pigment
részecskéket, hogy ezzel biztosítva legyen a
tinta tökéletes fedőképessége.
Többször megismételve, óvatosan pumpálja
a marker csúcsát vízszintes felületen.
A nyomás hatására megnyílik a szelep,
amelyen keresztül a tinta eljut az írócsúcshoz.

5234239 5234256

kerekített végű
~2-4 mm

5234101

5234102 5234103 5234104 5234105 5234106

5234108

5234109 5234110 5234111 5234119 5234138

5234139 5234156

A megoldás enyhén zsíros felületekre - edding 8750 ipari lakkmarker
 Használható 100 °C-ig
 A jelölés 300 °C-ig ellenáll a hőnek
 Oldószerállóság:
		 Izopropanol
		 Etanol
		 Olaj (motor - és kenőolaj)
 Oldható:
		 Aceton
		 Benzin

kerekített végű
~2-4 mm

5239801

5239802 5239803 5239804 5239805 5239806

A durva, szennyezett, rozsdás és nedves felületek szakértője - edding 950
 A színes paszta kiválóan fed durva,
rozsdás, szennyezett és nedves
felületeken
 Akár víz alatt is használható
 A jelölés víz-, elkenődés-, és fényálló
 Használható 140 °C-ig
 Oldószerállóság:
		 Olaj (motor - és kenőolaj)
 Oldható:
		 Izopropanol, Etanol, Aceton, Benzin
 5 színben elérhető

kerekített végű
~10 mm

5233901

5233902 5233903 5233905 5233906

Kezedben

Amennyiben szeretné kipróbálni az edding 750-es
lakk
markert, úgy kérje kapcsolattartója segítségét
vagy írjon e-mailt címünkre: info@pbs.hu

A legkeményebbleküzdöm.
kihívásokat is

Mert megtehetem.
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