
 
GIMARK lakový popisovač LM 40 a LM 20 
 

 
Použití hroty barevná paleta 
 
Barevný popisovač s ventilkovým systémem. Plnící barva na bázi laku, odolná vůči světlu a smazání, vodovzdorná a 
olejovzdorná. Do 650 °C  odolná vůči horku. Velmi dobře kryjící tuš, na hladkém a čistém povrchu schne barva rychle. 
Ideální na ocel, ušlechtilou ocel, hliník, umělou hmotu, sklo, keramiku.  
 
Barvy: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, hnědá, černá, stříbrná, zlatá, Síla písma: 2 mm, 4 mm, Balení: 
krabička po 10 kusech od jedné barvy 
 

GIMARK tubový popisovač 
 

 
Použití hroty barevná paleta 
 
Tubový popisovač s kovovým hrotem. Ideální pro označení odolné vůči povětrnosti u všech povrchů (kov, beton, 
dřevo atd.) S COLORMARKEM můžete spolehlivě popisovat hrubé, zaolejované a mokré povrchy. Různé barvy 
COLORMARKU neobsahují chróm a olovo a jsou proto optimálně vhodné pro ušlechtilou ocel. Teplota použití: -20°C 
až 70°C. 
 
Barvy: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, fialová, hnědá, šedá, černá, Síla písma: 2 mm, 3 mm. 6 mm 
 

GIMARK značkovače v lahvičce  
 

 
Použití hroty Lahvičky a doplňovací barvy 
 
Značkovací lahvičky s kovovým hrotem. Zredukujte Váš zvláštní odpad – doplňovatelné GIMARK-COLOR značkovače 
v lahvičkách pro popisování odolné povětrnosti na každém povrchu. Signovací barvy, nevysychají. 
Barvy: bílá, žlutá, červená, zelená, modrá,  černá, Síla písma:  3 mm, Balení: značkovače v lahvičkách: jednotlivě, 
náhradní hroty: jednotlivě, Doplňovací barva: láhev 1 kg 
 

Popisovače pro průmysl 



 
GIMARK barevný popisovač 
 

 
Použití hroty barevná paleta 
 
Víceúčelový barevný popisovač. BAREVNÝ POPISOVAČ je jedinečné řešení, které spojuje přednosti pevné barvy a 
popisovače. Tento neobvyklý barevný popisovač je vhodný pro různá použití. Spolehlivě píše na kov, dřevo, umělou 
hmotu, sklo, gumu, kůži a papír. 
Barvy: bílá, žlutá, Balení: 12 kusů od jedné barvy 
 

GIMARK permanentní značkovače PM 20 a PM 10 
 

 
Použití hroty PM 10 s nylonovým hrotem 
 
Permanentní značkovač. Ideální na etikety. Barva přilne a rychle usychá na hladkém a suchém povrchu. Značení je 
odolné vůči vodě. Ideální na fólie, umělou hmotu, sklo.  
 
Barvy:  červená, modrá,  černá, Síla písma:  1 mm, 2 mm, Balení: jednotlivě 
 
GIMARK  leptající popisovače 
 

 
Použití hroty hroty, modely (podle materiálu) 
 
Kovový leptač: manuální řešení pro permanentní popisování kovů. GIMARK leptající popisovač nevyteče. 
5003: (černá čepička) pro nízko legovanou ocel 
5004: (červená čepička) pro nástrojářskou ocel, i vysoce legovanou  
5005: (modrá čepička) na hliník, měď, mosaz, bronz, zinek a cín 
5006: (bílá čepička) pro tvrdokov 
 
Síla písma:  1 - 2 mm, Balení: jednotlivě v pouzdru 
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