Marker, amely ellenáll a hőnek és a legtöbb oldószernek -edding 750
 A jelölés gyorsan szárad, kopás-, fény-, hő-,
víz- és időjárásálló
 Kiváló, lakkszerű fedés
 Nem tartalmaz xilolt és toluolt
 Használható hőtartomány: -5°C - 170 °C
 Jelölés hőállósága:
			 Minden szín: -40°C - 400 °C
			 Sárga, narancssárga, barna, lila, rózsaszín,
		 világoskék, fehér, ezüst: -40°C - 1000 °C
 Oldószerállóság:
			 Izopropanol, Etanol, Aceton (fehér, vörösréz)
			 Olaj (motor - és kenőolaj)
 Oldható:
Aceton (minden szín, kivéve fehér és vörösréz)
Benzin
 Gyorsan szárad
 Alacsony szagintenzitás
 Alumínium test
 Elkenődésbiztos
 14 színben elérhető
 Könnyen cserélhető csúcs

kerekített végű
~2-4 mm
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A durva, szennyezett, rozsdás és nedves felületek szakértője - edding 950
 A színes paszta kiválóan fed durva,
rozsdás, szennyezett és nedves
felületeken
 Akár víz alatt is használható
 A jelölés víz-, elkenődés-, és fényálló
 Használható 140 °C-ig
 Oldószerállóság:
		 Olaj (motor - és kenőolaj)
 Oldható:
		 Izopropanol, Etanol, Aceton, Benzin
 5 színben elérhető

kerekített végű
~10 mm
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Permanent markerek mindennapi használatra – edding 300/330
	Minőség megfizethető áron: az alap permanent
marker családunk a tökéletes megoldás
a mindennapi jelöléshez és Vízálló, fényálló,
feliratozáshoz a munkahelyén
 Kopásálló és gyorsan száradó
 Hőmérsékleti tartományok:
 A jelölés látható marad 200 °C-ig
 Nem tartalmaz xilolt és toluolt
 Akár 10 különböző színben, különböző
vonalvastagsággal
 (1 mm - től 12 mm-ig) A praktikus klipsznek
köszönhetően (e370, e300 és e330)
a marker nem gurul el, és zsebre akasztható
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kerekített csúcs

1-5 mm

vágott csúcs

Tartós jelölés, mely ellenáll az olajnak is - edding 2000 C
 Széles színválaszték szinte minden
felületre
 Vízálló, gyorsan szárad, fény- és
kopásálló
 Jelölési hőtartomány: -10 C° és 100 C°
között
 Jelölés ellenáll a hőnek 200 C°-ig
 Oldószerálló: ellenáll az izopropanolnak
(fekete), az olajnak és a motorolajnak
	Oldható: izopropanollal (piros, kék, zöld),
etanollal és acetonnal
	Könnyen utántölthető
	Cserélhető csúcs

kerekített végű
~1.5-3 mm
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Jó tudni:
Az alábbi piktogram
jelenik meg
a markerek mellett, amely a könnyű
utántölthetőséget jelöli az edding
MTK25 és T25-ös utántöltő tintákkal.

kerekített csúcs
~1.5-3 mm
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A barkácsolás elengedhetetlen eszköze - edding 8850 furatmarker
 Fémre, fára, műanyagra és szinte
minden egyéb száraz és pormentes
felületre való jelölésre alkalmas marker
 Különlegesen hosszú fémfoglalatú,
vékony írócsúcsának köszönhetően
ideális nehezen hozzáférhető helyek,
furatközéppontok bejelölésére.
 Az írásképe víz-, fény- és törésálló.
 A termék kizárólag fekete színben
kapható.
 A kerekített csúcs vonalvastagsága:
0,7-1mm.
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