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Brite-Mark
Mærkepen medium

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: info@kema.dk
www.kema.dk

Beskrivelse: Brite-Mark er ingen tusch, men et professionelt stykke værktøj, indeholdende ca. 15g hurtigt tørrende maling til
effektiv markering på de fleste overflader. En glimrende mærkepen til alle formål.
På emner til varmgalvanisering bør Brite-Mark fjernes med f.eks. acetone inden den normale forbehandling.
Mærker på rent metal, glas, plastik, keramik, træ og malede overflader.
Skulle det ske, at man glemmer at sætte hætten på, kan man med nogle få tryk på ventilen gøre pennen brugbar igen.
Egenskaber:
• Hurtigt tørrende maling til effektiv markering
• Mærker på rent metal, glas, plastik, keramik, træ og malede overflader, mærker på alle overflader
• Kan anvendes både inden- og udendørs
• Både fine og medium leveres i 6 forskellige farver
Anvendelse: Ryst pennen indtil kuglen løsner sig. Pres forsigtigt pennen ned 3-4 gange på et stykke papir for at få farven til at flyde
ned i spidsen. Hold ikke pennen konstant nedpresset, da farven derved kan løbe ud. Hvis pennen begynder at flyde,
hold den over et stykke absorberende papir, til overskydende farve er væk. Hvis hætten ikke har været sat på, og spidsen
er udtørret - start forfra.

Varenumre medium:
• 62100 sort
• 62110 blå
• 62120 rød
•62130 Grøn
• 62140 gul
• 62150 hvid

Tekniske data:
Farver:
Lugt:
Flammepunkt
Holdbarhed:
Tørretid:

Se ovenstående
Lugt svag
81°F
24 måneder
25-30 sek. Afhængig af materialet og lagtykkelse

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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