Stiften voor de industrie
GIMARK lakmarker LM 40 en LM 20

Toepassing

Punten

Kleurenpallet

Paintmarker met ventielsysteem. Vulverf op lakbasis, licht- en veegvast, water- en oliebestendig. Tot 650°C
hittebestendig. Zeer goed dekkende inkt, de verf droogt snel op gladde, schone oppervlakken. Ideaal voor staal,
roestvrij staal, aluminium, kunststof, glas, keramiek.
Kleuren: wit, geel, oranje, rood, groen, blauw, bruin, zwart, Schrijfdikte: 2 mm, 4 mm
Verpakkingseenheid: Dozen van 10 stuks per kleur

GIMARK tubepen

Toepassing

Punten

Kleurenpallet

Tubepen met metalen punt. Ideaal voor de weerbestendige markering van alle oppervlakken (metaal, beton, hout
enz.) Met COLORMARK kunt u betrouwbaar schrijven op ruwe, olieachtige en natte oppervlakken. Het uitgebreide
kleurenpallet van COLORMARK is chloor- en loodvrij en dus optimaal geschikt voor roestvrij staal.
Toepassingstemperatuur: - 20°C tot 70°C.
Kleuren: wit, geel, oranje, rood, groen, blauw, paars, bruin, grijs, zwart, Schrijfdikte: 2 mm, 3 mm, 6 mm
Verpakkingseenheid: Dozen van 10 stuks per kleur

GIMARK markeerflesje

Toepassing

Punten

Flesje en navulverf

Markeerflesje met een metalen punt. Reduceer uw gevaarlijk afval – met het navulbare GIMARK-COLOR
markeerflesje voor de weerbestendige markering van alle oppervlakken. De markeerverf droogt niet uit.
Kleuren: wit, geel, rood, blauw, groen, zwart, Schrijfdikte: 3mm
Verpakkingseenheden: Markeerflesje: individueel, vervangpunten: individueel, navulverf: fles van 1kg

Stiften voor de industrie
GIMARK Color-Stick

Toepassing

Punten

Kleurenpallet

De veelzijdige kleurenstift. De COLOR-STICK is een unieke oplossing, die de voordelen combineert van een vaste
kleur en een stift. Deze buitengewone kleurenstift is geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Ze schrijft
betrouwbaar op metaal, hout, kunststof, glas, rubber, leder en papier.
Kleuren: wit, geel, Schrijfdikte: 2 mm, 4 mm, Verpakkingseenheid: Dozen van 10 stuks per kleur

GIMARK permanente marker PM 20 en PM 10

Toepassing

Punten

PM 10

Permanente marker. Ideaal voor etiketten. De verf hecht en droogt zeer snel op gladde en droge oppervlakken. De
markering is waterbestendig. Ideaal op folie, kunststof, glas.
Kleuren: Rood, blauw, zwart, Schrijfdikte: 1 mm, 2 mm
Verpakkingseenheid: Individueel

GIMARK etsstiften

Toepassing

Punten

modellen (afhankelijk van het materiaal)

Etsstift met metalen punt. Manuele oplossing voor een permanente markering op metalen. De GIMARK etsstift loopt
niet uit.
5003: (zwarte dop) Voor staal met een lage legering
5004: (rode dop) Voor gereedschapsstaal, ook met een hoge legering
5005: (blauwe dop) Voor aluminium, koper, messing, brons, zink en tin
5006: (witte dop) voor harde metalen
Schrijfdikte: 1 - 2mm, Verpakkingseenheid: Individueel in een etui
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