
BINBIR ÇÖZÜM

Kalıcı renkli işaretleme kalemi.
İşaretleme kalemleri birçok yüzey için kullanılır. 
Her alet çantası için ideal bir üründür.

Avantajları
• Siyah yüzeylerde bile mükemmel kaplama alanı.
• Verimli iş akışı için hızlı kuruma.
• Dayanıklı ve hareketli valf sayesinde kalem ucundan boya akışı önlenir.
• Orta kalınlıkta uygun uç.
• Kolay ve temiz kullanım.
• Ahşap, beton, tuğla, kauçuk, cam, kumaş, kağıt, emaye, plastic, mukavva, seramik 

fayanslar gibi bir çok yüzeyde rahatlıkla kullanılabilir.

Kullanım talimatı:
• Karıştırıcı top serbest kalana kadar kalemi iyice sallayın(kapak açık halde), 
• Kapağı çıkartın ve boya akışı başlayana kadar kalem ucunu birkaç kez bastırın.
• Her zaman iyi havalandırılan yerde kullanın.
• Kullandıktan sonra kapağını iyice kapatın ve yatay pozisyonda saklayın.
• Uzun süre güneş ışığına maruz kalırsa renkte solmalar gözükebilir.
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Touwslagerstraat 1

B-9240 Zele, Belgium
Tel.: +32 (0)52-45 60 11
Fax: +32 (0)52-45 00 34

www.crcind.com

Distribütörünüz:

Uygulamalar:
• Ahşap işleme
• Metal işleme.
• Yol yapım çalışmaları.
• İnşaat mühendisliği uygulamaları.
• İnşaat şantiyeleri.

• Topografya çalışmaları.
• Makine imalatı.
• Lojistik
• Elektrik tesisatları
• ...
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BINBIR ÇÖZÜM

Manuel işaretleme ve sinyalizasyon için özel boya
CRC işaretleme boyası her türlü dış ortam çalışma 
şartlarında sinyalizasyon ve işaretleme işleri için formüle 
edilmiştir. Ürünün içeriğindeki çok iyi yapışma özelliği olan 
özel reçine zorlu hava şartlarında( soğuk, nemli) toprak, 
asfalt, beton, kaya gibi yüzeylerde kullanılır. 

Avantajları:
• Hızlı kuruma, damlamayan formül.
• Yüksek flüoresan kaplama (yalnızca flüoresan
      renkler için).
• Eksiksiz renk yelpazesi.
• Düşük sıcaklıklara karşı direnç (-35ºC ‘ e kadar).
• Yüksek performans, yüksek kaplama alanı.
• Klorlu ve aromatik çözücüler içermez.
•    Kullanımı kolay özel koruyucu kapak.
• 360° valf  sayesinde dikey, aşağı ve yukarı her
      pozisyonda rahatça kullanım.

Uygulamalar:
• Bina, yol , köprü tünel ve limanların inşaat
      şantiyelerinde işaretleme için.
• Elektrik, su, gaz, TV, kablo gibi kamu hizmeti veren
      kuruluşlarda.
• Maden endüstrisi, inşaat işleri, sanayi siteleri.
• Haritalama işlemelerinde genel olarak.
• Orman işaretleme ve ahşap sanayi.
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500 ml Aerosol

Distribütörünüz:

MARKERMARKERPAINTPAINT

Renkler:
• Sarı floresan
• Kırmızı floresan
• Menekşe floresan
• Eflatun floresan
• Sarı inşaat

• Yeşil floresan
• Mavi floresan
• Turuncu floresan
• Siyah
• Beyaz


