Система за маркиране Easyline :

Апликатор за маркиращи линии „ EASYLINE”
Изделие с патентована технология. Разчертава точни и
изчистени линии с помощта на впръскваща система,
захранвана от батерия тип „АА“.
Възможности и предимства:
1.Полага / изчертава / линии в три размери: 50мм, 75 мм,
100мм.
2.Самонагласящи се колела, които позволяват полагане на
линии близо до стени, бордюри, предмети и препятствия.
3.Лесно се сглобява и използва.
4.За вътрешно и външно маркиране.
5.Доставя се и се съхранява в много здрав куфар.
6.С 2 комплекта лесно сменяеми маскиращи ограничители.
7.Работи в интегрирана система само с “EASYLINE” аерозолните
опаковки, произвеждани в цветове: бял, жълт, червен, син,
зелен, оранжев, черен, сив, флуоресцентно жълт, розов.
EASYLINE” Edge Aerosol Paint
Епоксидна боя за маркиращи линии в аерозолни опаковки :
Специално създадени в съответствие с Европейска директива
92/58/ЕЕС аерозолни контейнерни опаковки за работа с
„EASYLINE” апликатора на Rocol.
Произвеждат се в осем цвята по скалата на RAL плюс два
фосфорециращи за полагане на пътни маркиращи линии и
полета, в помещения и навън.

Възможности и предимства:
1.Два пъти по‐дълъг живот в сравнение с тези на другите най‐добри
производители.
2.Спестяват време и пари – с удължен живот и редуцирано пребоядисване.
3.Съхнат за 10 минути, лесни за работа.
4.Високо съдържание на боя в контейнера – 20% повече от другите.
5.Система с най‐ниско съдържание на летливи органични компоненти (VOC
) на днешния пазар. 6.Безопасни за околната среда.

7.Безопасни за здравето – не са токсични, безвредни, с формула,
непозволяваща дразнене на очите.
8.В здрави контейнери, всеки се изпитва на 18 bar.
9.Със специална система на пръскане, осигуряваща отлично качество на
изчертаваните линии по време на целия „живот“ на контейнера.
10.Тествани за издържливост на абразия с използван тестер, съгласно ASTM
D4060‐95

Типични приложения:
–разчертаване на фирмени / заводски / полета, съгласно технологичните и
транспортните процеси.
–Авто паркинги.
–Зони за безопасност и опасни зони.
–Вътрешно складови маркировки.
–Специални зони.
–Спортни зали и игрища.
–Маркиране на пътни отсечки.
–Дълготрайно маркиране, където е необходима голяма издържливост.

Покриване и живот






Покрива 100м при 50мм ширина на линията.
Средна продължителност на живота – 18 месеца.
Предлага се в 8 RAL нюанса и два флоуресцентни.
Контейнерни опаковки с обем 750 ml.

ВАЖНО! Флаконите да се съхраняват при стайна температура от
10 до 30 градуса! При ниски температури и преди употреба
задължитенло се разклащат силно!
Движението трае 1-2 минути, като се чува лек металичен звук.

