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Ipari alkalmazások
Karbantartás

Elektronika

Karbantartás, javítás és átvizsgálás

Hadiipar

A felület típusa
Csapágyak

Forgó elemek

Kártyák elektronikus

Fegyverek

Csavarok

Ajtózár fém

Ragasztók

Tulajdonságok és előnyök

• Véső formájú hegy az érintkezés 
tökéletes eléréséhez elkerülve a 
csepegést és törlést

• Megszünteti a nedvességet: az 
elektromos vagy elektronikus 
áramkörön és érintkezéseken  

• Tisztít és védőhártyát hagy egy 
könnyű lépésben

• Szilikont nem tartalmaz, fémekre és 
műanyagokra biztonságos

• Védelmet nyújt az oxidáció és 
korrózió ellen míg az érintkezést és 
vezetőképességet javítja

Oil Marker

Az olaj filctoll egy minden célnak megfelelő kenőanyag és tisztító, mely az apróbb részek számára a filctoll 
kényelmes vonalrendszerével  lett kidolgozva. Hasznos a rozsdás csavarok feloldására, az elektronikus 
kapcsolódások védelmére, eltávolítja a ragasztó maradékot… 

Ipari alkalmazások
Ipari gyártás

A felület típusa
Acél és vas
Rozsdamentes acél
Alumínium
Műanyag
Rozsdás vas 
Beton, kő
Aszfalt
Építőipar
Gumi és gumiabroncs 
Ipari szövetek és textíliák
Csővezetékek és csövek
Fémlapok
Ötvözet és szuperötvözet 
Nem fémes anyagok

Tulajdonságok és előnyök

• Jól látható festék gyors és könnyű 
vizuális ellenőrzésre: biztonsági 
indikátor vagy lezárható pecsét az 
elemeken, megkönnyítve minden 
véletlen vagy szándékos beéllítási 
elmozdítás azonosítását

• A fém felületeken való biztonságos 
alkalmazás és a felhasználó 
védelme érdekében a festék 
nehézfémeket nem tartalmaz

• A hatékony mennyiség előzőleg 
más piacon megtalálható 
termékekkel (50 ml festék) a 
hosszabb alkalmazási idő céljából 
és a munka leállási idő csökkentése 
érdekében összehasonlítva

• Jelzési terjedelem -20°C to 70°C 

• Jelzés hőmérséklet-ellenállása: 
200°C 

Security Check Paint Marker

A biztonsági ellenőrző  festék jelzés kényelmes vizuális módját nyújtja az anyacsavarok, csavarok, 
kapcsok és elemek rezgéses kilazulásának és elmozdulásáank azonosítására. A jól látható festékjelzés 
kemény hártyává változik, mely könnyen törik. Ideális minőségellenőrzés és jóváhagyási eljárás céljára. 
A legtöbb felületen biztonságos, tökéletesen tapad a fémre. A felhasználó részére biztonságos, nem 
tartalmaz xilént. 
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Részletek
96668 Fehér

96669 Sárga

96670 Piros 

96671 Kék

96672 Zöld

96673 Fekete

96674 Narancs

96675 Lila

Részletek
31100001


