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  VALVE ACTION®
Popisovač s tekutou 

barvou pro univerzální 
značení

Rychleschnoucí popisovač s tekutou barvou   
VALVE ACTION® umožňuje bezpečně vytvořit značení 
odolné vůči opotřebení a nepříznivému počasí téměř na 
všech površích. Jedná se o nejuniverzálnější popisovač s 
tekutou barvou na trhu. Dostupný v 18 vysoce viditelných 
fluorescentních barvách pro optimální identifikaci 
značení. Formule neobsahuje xylen, zdravotní rizika jsou 
tedy minimální. 

• 14 standardních a 4 fluorescentní barvy pro lepší 
identifikaci značení, zjednodušená kontrola kvality a 
inspekce dílů

• Permanentní rychleschnoucí barva pro okamžitou 
manipulaci a omezený čas neaktivity

• Barva bez xylenu snižuje zdravotní rizika pro uživatele

• Středně velká kulatá špička Dura-Nib, odolná vůči 
opotřebení pro dlouhodobé použití

• Pevný kovový zásobník a víčko s klipsem pro snížení rizika 
rozbití, lze snadno vložit do kapsy

• Rozmezí značení: od -46°C do 66°C

Průmyslové aplikace:
• Průmyslové zpracování
• Automobilová a jiná  

doprava
• Výroba automobilů
• Výroba kovů
• Konstrukce
• Sváření
• Dodávka
• Textilní průmysl
• Letectví a kosmonautika

Typ povrchu:
• Ocel
• Plast
• Sklo
• Roury a trubky
• Guma a pneumatiky
• Látky a průmyslové textilie
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Certified Valve Action® umožňuje vysoce viditelné 
značení a má nízký obsah chloridů, halogenů, síry a 
kovů s nízkým bodem tání.  Každá vyrobená šarže 
je individuálně kontrolována a certifikována tak, aby 
splňovala jaderné a vojenské specifikace platné ve 
Spojených státech a ve zbytku světa. Barvu lze bezpečně 
použít na nerezavějící ocel, kde lze použít pouze produkty 
odolné vůči korozi.

• Ideální pro nerezavějící ocel a slitiny v odvětvích, která 
vyžadují ochranu proti korozi, degradaci

• Certifikováno v souladu s americkými a mezinárodními 
požadavky: 
- EDF PMUC  - MIL – STD-2041D 
- U.S. DOE RDT F-7-3T  - U.S. Navy C3070 

• Splňuje následující normy: 
- Celkových obsah halogenů nižší než 200 ppm 
- Individuální obsah kovů s nízkým bodem tání nižší než  

250 ppm 
- Celkový obsah kovů s nízkým bodem tání nižší než   

300 ppm 
- Obsah síry nižší než 200 ppm 

• Barva bez xylenu snižuje zdravotní rizika pro uživatele

• Rychleschnoucí formule pro značení odolné vůči 
opotřebené, UV záření a nepřízni počasí

• Rozmezí značení: -46°C až 66°C

Průmyslové aplikace:
• Generování jaderné 

energie
• Jiná zařízení pro

generování energie
• Olej a plyn
• Vojenský
• Sváření
• Letectví a kosmonautika

Typ povrchu:
• Nerezová ocel
• Slitiny a superslitiny
• Slitiny 

LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard 
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA 
(1) 800.621.4025 
(1) 847.956.7600
Customer_Service@laco.com
LP97R00189CS

LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L’AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com
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