PRO-LINE®
FINE & MICRO

®

Popisovače s tekutou barvou pro
vytváření tenkých linek

Popisovače s tekutou barvou PRO-LINE® FINE a MICRO
kombinují trvanlivost barvy a přesnost značení.
Používají tenké hroty poháněné ventilem. Nezávisle
na tom, zda se jedná o značení na malé ploše nebo
snadno čitelné značení, malá velikost hrotu s tenkým
a mikro hrotem umožňuje vytvářet vysoce viditelné
čáry pro lepší identifikaci.
• K dispozici s mikro špičkou pro přesné a permanentní
značení
• Dostupné ve 2 velikostech: tenký 1,5 mm (1/16 in) a
mikro 1 mm (1/32 in)
• Lehká a vysoce odolná tuba vytvořená pro průmyslové
použití
• Víčko s klipsem chrání špičku a zaručuje delší
životnost. Můžete jej snadno uložit do kapsy
• Barva bez xylenu snižuje zdravotní rizika pro uživatele
• Teplotní rozmezí pro značení: od -18°C do 66°C

Průmyslové aplikace:
• Průmyslové zpracování
• Sváření
• Automobilová a jiná
doprava
• Výroba kovu
• Textilní průmysl
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Typ povrchu:
• Ocel a železo
• Látky a průmyslové textilie
• Plast
• Sklo
• Roury a trubky

PRO-MAX®

®

Mimořádně velký popisovač
s tekutou barvou
PRO-MAX® je popisovač s tekutou barvou a
mimořádně velkým hrotem pro viditelnější a větší
značení. Barva odolná vůči opotřebení, vodě a
nepřízni počasí. Rychle schne, výsledné značení
intenzivní a snadno čitelné. Je možné jej použít bez
problémů na jakémkoliv povrchu.
• Extra velká špička ideální pro signalizační nebo
bezpečnostní značení na místech, kde je vyžadována
okamžitá identifikace
• Barva bez xylenu snižuje zdravotní rizika pro

uživatele

• Špička poháněná ventilem uvolňuje barvu podle

požadavku pro dosažení bezproblémového
kontinuálního použití

• Trubka s dlouhou výdrží je odolná vůči rozbití a

automatická zátka je pohodlně umístěna na konci
popisovače, když se produkt nepoužívá

• Teplotní rozmezí pro značení: od -18°C do 66°C

Průmyslové aplikace:
• Průmyslové zpracování
• Automobilová a jiná
doprava
• Signalizace
• Logistika
• Konstrukce

Podrobnosti:
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Typ povrchu:
• Ocel a železo
• Plast
• Karton
• Sklo
• Roury a trubky
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LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
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