H® PAINTSTIK®

Popisovač na teplé povrchy:
od 107°C do 593°C
(od 225°F do 1 100°F)
Popisovací tyčinka na teplé povrchy H® Paintstik®,
originální produkt od Markal®, je vytvořen pro značení
na teplých kovových površích, teplotní rozmezí od 107°C
do 593°C (225°F a 1 100°F), v ocelárnách. Ideální pro
značení podpalů, cívek, tyčí, desek, kovaných nebo litých
dílů. Umožňuje provádět odolné značení, barva neteče,
neuhelnatí, neodbarvuje se, neloupe se, nepraská.
• Popisovač na teplé povrchy: lité díly, kované díly, cívky,
podpaly, desky a jiné teplé kovové povrchy
• Dlouhodobé použití: použitelné až třikrát déle než křídy
pro horké povrchy
• Rychloschnoucí permanentní značení, neteče, neuhelnatí,
neodbarvuje se, neloupe se a nepraská
• Možnost ponoření kovaných a jiných dílů ihned do studené
lázně bez rizika poškození značení
• Opravdová barva pro dokonale viditelné a odolné značení
• Smazatelná v čisticí lázni
• Rozmezí značení: od 107°C do 593°C (od 225°F do
1100°F)
Průmyslové aplikace:
• Kování a odlévání
• Ocelové hutě a sklady
• Výroba hliníku
• Tavicí hutě
• Sklářství
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Typ povrchu:
• Cívky
• Podpaly a pruty
• Odlitky a slévárenské díly
• Pruty a desky
• Tyče a profily
• Sklo
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HT® PAINTSTIK®

Popisovač na rozpálené
povrchy: od 204°C do 871°C
(od 400°F do 1 600°F)
Vytvořen pro popisování rozpálených povrchů od 204°C
do 871°C (400 - 1 600°F). Popisovací tyčinka HT®
Paintstik® pro horké povrchy je odolná vůči hrubým
prostředím ocelové výroby. Dostupná v 6 vysoce
viditelných barvách. Značení se neroztírá, je odolné vůči
nepříznivému počasí. Barva neteče, neuhelnatí, nekape,
neodbarvuje se, neloupe se a nepraská. Ideální pro
značení podpalů, cívek, tyčí, kovaných dílů a desek.
• Popisovací tužka na rozpálené povrchy: podpaly, cívky,
tyče, trubky, pruty a jiné teplé kovové povrchy
• Dlouhodobé použití: lze používat až šestkrát déle než křídy
na horké povrchy od jiných značek
• Dlouhodobé značení, barva neteče, neuhelnatí,
neodbarvuje se, neloupe se, nepraská
• Rychloschnoucí značení, které drží během manipulace
nebo ponoření do kádě se studenou vodou
• Skutečná barva pro dokonale viditelné a odolné značení
• Dvě velikosti k dispozici: standardní (9,5 mm) a velká
velikost (19 mm)
• Rozmezí značení: od 204°C do 871°C (od 400°F do
1600°F)
Průmyslové aplikace:
• Kování a odlévání
• Ocelové hutě a sklady
• Výroba hliníku
• Tavicí hutě
• Ražení i obráběcí 		
obchody
• Sklářství
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Typ povrchu:
• Cívky
• Podpaly a pruty
• Odlitky a slévárenské díly
• Pruty a desky
• Tyče a profily
• Sklo
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