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MARKIRNI SPREJ

Markirni sprej z ergonomsko
oblikovano pršilno glavo, za
uporabo v gradbeništvu in geodetskih storitvah.
Ergonomsko oblikovana pršilna
glava, za čist nanos
• Ščiti pred nenamernim pršenjem.
• Ščiti prste pred barvno meglico in
pršenjem barve.
Fin in natančen snop barve
Posebej primeren za izdelavo napisov.
Izjemno stabilen oprijem na
vpojnih in nevpojnih površinah,
kot tudi na vlažnih površinah.

Vsebina

Barva

Art.-Št.

Pak

500 ml

Bela

0893 199 101

1/12

500 ml

Rumena

0893 199 102

1/12

500 ml

Rdeča

0893 199 103

1/12

500 ml

Neon modra

0893 199 104

1/12

500 ml

Neon zelena

0893 199 105

1/12

500 ml

Neonorange

0893 199 106

1/12

500 ml

Neon rumena

0893 199 107

1/12

500 ml

Neon rdeča

0893 199 108

1/12

Področje uporabe
Za začasno označevanje in popisovanje (do 2-3 mesece) pohodnih in
povoznih površin, cestnih poškodb kot
tudi označevanje cevnih in električnih
napeljav v gradbeništu in geodetskih
storitvah. Primeren za uporabo na
asfaltu, betonu, lesu, kamnu, steklu,
kovini itd Dobra oprijemljivost na vpojnih
in nevpojnih pvršinah ali rahlo vlažnih.

STEP - 2016-11-10 - 18875 - ©

Nasvet
Ostanke markinih baru, lahko odstranimo s pomočjo čistila A1.

Navodila za uporabo
• Pred uporabo, pločevinko temeljito
stresite, da zagotovite enakomirno
porazdelitev pigmenta (mešalne kroglice, morajo biti dobro slišne).
• 360° možnost uporabe spreja.
• Primerno za uporabo na različnih
površinah, tudi na rahlo vlažnih.
• Za natančno in čisto nanašanje,
priporočamo 10 cm odmik od
površine nanašanja.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die
Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte
vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen
behalten wir uns vor.

Odporen na vremenske vplive
in proti zmrzovanju
Primeren za uporabo in nanašanje v
hladnejšem vremenu (do -18°C), zagotovljena oprijemljivost in stabilnost.
Visoka kakovost pigmenta
• Izjemna kontrast in prekrivnost
(vidljiv jasno iz večje razdalje)
Kratek čas sušenja
Visoka odpornost na obrabo

MARKIRNI SPREJ ZA CESTE

Markirni sprej z zaščitnim
pokrovčkom za označevanje
cestnih poškodb in del v
gradbeništvu.
Zaščitni pokrovček za čito
nanašanje
• Ščiti pred nenamernim pršenjem.
• Ščiti prste pred barvno meglico in
pršenjem barve.
Fin in natančen snop barve
Posebej primeren za izdelavo napisov.

Vsebina

Barva

Art.-Št.

Pak

600 ml

Bela

0893 199 201

1/12

600 ml

Rumena

0893 199 202

1/12

600 ml

Rdeča

0893 199 203

1/12

600 ml

Neon modra

0893 199 204

1/12

600 ml

Neon zelena

0893 199 205

1/12

600 ml

Neon roza

0893 199 206

1/12

600 ml

Neon rumena

0893 199 207

1/12

600 ml

Neon rdeča

0893 199 208

1/12

Dopolnilni izdelki

Art.-Št.

Voziček za linijsko označevanje

0891 198

Markirna palica

0891 198 101

Markirna pištola

0891 198 202

Navodila za uporabo
• Pred uporabo, pločevinko temeljito stresite, da zagotovite enakomirno porazdelitev pigmenta (mešalne kroglice, morajo biti dobro slišne).
• Po uporabi očistite pršilno glavo (dokler ne izhaja le potisni plin), da očistite ventil
in difuzor.
• Primerno za uporabo na različnih površinah, tudi na rahlo vlažnih.
• Za natančno in čisto nanašanje, priporočamo 10 cm odmik od površine
nanašanja.

STEP - 2016-11-10 - 18874 - ©

Področje uporabe
Za začasno označevanje in popisovanje (do 2-3 mesece) pohodnih in povoznih
površin, cestnih poškodb kot tudi označevanje cevnih in električnih napeljav v
gradbeništu in geodetskih delih. Primeren za uporabo na asfaltu, betonu, lesu,
kamnu, steklu, kovini itd Dobra oprijemljivost na vpojnih in nevpojnih pvršinah ali
rahlo vlažnih.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die
Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte
vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen
behalten wir uns vor.

Izjemno stabilen oprijem na
vpojnih in nevpojnih površinah,
kot tudi na vlažnih površinah.
Odporen na vremenske vplive
in proti zmrzovanju
Primeren za uporabo in nanašanje v
hladnejšem vremenu (do -18°C), zagotovljena oprijemljivost in stabilnost.
Visoka kakovost pigmenta
• Izjemna kontrast in prekrivnost
(vidljiv jasno iz večje razdalje)
Kratek čas sušenja
Visoka odpornost na obrabo

Nasvet
Svež nanos markirne barve lahko odstranimo z vodo. Strjene nanose, lahko
odstranimo z visokotlačim čistilcem
in ščetko. Čas skladiščenja 2 leti od
datuma izdelave.
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Wuerth d.o.o.
Brodišče 25
1236 IOC Trzin
T (01) 530 57 80
F (01) 530 57 90
www.wuerth.si
info@wuerth.si

Naša ponudba velja za industrijo in obrt. Cene so
izražene v evrih in ne vključujejo DDV-ja. Pridržujemo si
pravco do spremembe cen, spremembo modelov in
tiskarskih napak. Natisnjene barve zaradi tehničnih
razlogov lahko odstopajo od dejanskih barv. Slike lahko
odstopajo od originala.

© by Wurth d.o.o. Slovenija
Tiskano v tiskarni Grafika Zlatečan d.o.o.
Slike so zgolj informativne in lahko odstopajo od originala! V brošuri navedeni tehnični podatki so informativne narave, zato jih je potrebno pred naročilom preveriti.
Pridržujemo si tudi pravico do sprememb izdelkov
zaradi tehničnih izboljšav in razvoja.

