
 
GIMARK  Merkkauskynä LM 40 ja LM 20 
 

 
Käyttö kärjet väripaletti 

Värimerkkauskynä käyttää venttiilijärjestelmää. Täyttöväri lakkapohjainen, valon ja pyyhkimisen kestävä, veden ja 
öljyn kestävä. Kestää kuumuutta 650°C  saakka. Erittäin hyvin peittävä tussi, väri kuivuu nopeasti sileille, puhtaille 
pinnoille. Ideaalinen teräkselle, jaloteräkselle, alumiinille, muoville, lasille, keramiikalle. 

Värit: valkoinen, keltainen, oranssi, punainen, vihreä, sininen, ruskea, musta, hopea, kulta, Viivan leveys: 2 mm, 4 
mm, Pakkauksen koko: Kotelo à 10 kappaletta per väri 

 
GIMARK putkilokynä 
 

 
Käyttö kärjet väripaletti 

Putkilokynässä on metallikärki. Ideaalinen kaikkien pintojen (metallin, betonin, puun jne.) sääolosuhteita kestävään 
merkitsemiseen. Merkitkää COLORMARKilla luotettavasti karkeita, öljyisiä ja märkiä pintoja. Monipuoliset 
COLORMARK-värit ovat kloorittomia ja lyijyttömiä ja siten soveltuvat optimaalisesti jaloteräkselle. Käyttölämpötila:  - 
20°C…70°C 

Värit: valkoinen, keltainen, oranssi, punainen, vihreä, sininen, lila, ruskea, harmaa, musta, Viivan leveys: 2 mm, 3 
mm, 6 mm, Pakkauksen koko: Kotelo à 10 kappaletta per väri 

 
GIMARK Merkkauspullo 
 

 
Käyttö kärjet Pullo ja täyttöväri 
 
Merkkauspullo, jossa on metallikärki. Vähentäkää ongelmajätteenne määrää - uudelleen täytettävällä GIMARK-
COLOR merkkauspullolla, soveltuu kaikkien pintojen sääolosuhteita kestävään merkitsemiseen.  Merkkausväri ei 
kuivu. 
 
Värit: valkoinen, keltainen, punainen, sininen, vihreä, musta, Viivan leveys: 3 mm, Pakkauksen koko: Merkkauspullo: 
yksittäin, varakärjet: yksittäin, täyttöväri: 1 kg pullo 

Kyniä teollisuuskäyttöön 



 
GIMARK Color-Stick 
 

 
Käyttö kärjet väripaletti 
 
Monipuolinen värikynä. COLOR-STICK on ainutlaatuinen ratkaisu, jossa yhdistyvät kiintonaisen värin ja kynän 
ominaisuudet. Tämä poikkeuksellinen värikynä soveltuu mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin. Sillä voi kirjoittaa 
luotettavasti metalliin, puuhun, muoviin, lasiin, kumiin, nahkaan ja paperiin. 

Värit: valkoinen, keltainen, Pakkauksen koko: 12 kappaletta per väri 

GIMARK pysyvä jälki PM 20 ja PM 10 
 

 
Käyttö kärjet PM 10, kärki nailonia 
 
Kynä pysyvään merkkaukseen. Ideaalinen etiketteihin. Väri tarttuu ja kuivuu hyvin nopeasti sileille ja kuiville 
pinnoille. Merkkaus on vedenkestävää. Ideaalinen foliolle, muoville, lasille. 

Värit: punainen, sininen, must, Viivan paksuus:  1 mm, 2 mm, Pakkauksen koko:  yksittäin 
 
GIMARK Etsauskynä 
 

 
Käyttö kärjet Kärki, malli (materiaalin mukaan) 

Metalli-etsauskynä. Pysyvän tekstin merkintä metalleihin manuaalisesti. GIMARK etsauskynä ei valu.  
5003: (musta suojus) vähän seostetulle teräkselle                                                                        
5004: (punainen suojus) työkaluteräkselle, myös paljon seostetulle                                               
5005: (sininen suojus) alumiinille, kuparille, messingille, pronssille, sinkille ja tinalle                    
5006: (valkoinen suojus) kovametallille 

Viivanleveys: 1 - 2 mm,  Pakkauksen koko: Yksittäin kotelossa 
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Kyniä teollisuuskäyttöön 
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