
CRC MARKER PAINT
THOUSAND-AND-ONE SOLUTIONS

Spetsiaalne märkevärv ajutiseks märgistamiseks ja markeerimiseks 
kõikidel välitöödel, sisaldab spetsiaalset akrüülvaiku ja 
termoplastilist kopolümeeri, mille tõttu nakkub see tugevalt 
kõikide pindadega (asfalt, kivi, maapind, betoon, puit, liiv, 
metall, plastik) isegi rasketes ilmastikutingimustes (niiskus, külm 
jne).  

Spetsiaalkoostis tagab hea (fluorestseeruva) tulemuse  nii 
heledatel kui tumedatel pindadel.  360° kraadine ventiil 
võimaldab värvi kasutada igas asendis – vertikaalselt ning üles- 
ja alaspidi.

Omadused: 
• Kiirelt kuivav, värv on puutekuiv 5 min pärast, täielik 

kuivamiseaeg 10 min. 
• Ei tilgu, tiksotroopne koostis võimaldab markeerida ka peakohal 

asetsevaid pindu. 
• Spetsiaalne pihustusjuga võimaldab täpset pealekandmist.
• Lai valik toone. Fluovärvidel kvaliteetne fluorestseeruv tulemus. 
• Talub madalaid temperature (kuni -35°C).
• Madalaim kasutustemperatuur -10°C, madalaim aluspinna 

temperatuur  -10°C. 
• Võib peale kanda ka niisketele pindadele.
• Kõrge tootlikkusega, katab hästi, ka tumedaid pindu.
• Katvus:  2 m² / 500ml. Kahekordse värvikihi paksus 40μ.
• Ei sisalda aromaatseid lahusteid, kloori-, plii- ega 

raskemetalliühendeid. 
• Markeeringu fluo efekt säilib vähemalt ca 1 kuu, värv ca 6 kuud 

(olenevalt aluspinnast).
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Kasutamisvaldkonnad: 
• Kõik ajutist markeerimist vajavad valdkonnad. 
• Ehitus: hooned, teed, sillad, tunnelid, sadamad, lennujaamad jne.
• Ühiskondlik teenindus: valgus, vesi, gaas, telefon, kaablid, TV, 

elekter jne.
• Mäetööstus, kaevandamine.
• Tsiviil- ja tööstusvaldkond. 
• Topograafia. 
• Puidutööstus ja metsandus. 
• Põllumajandus. 
• Sõjandus.  

Kasutusjuhend: 
   Ennem kasutamist loksuta purki tugevalt ca 15 sek jooksul kuni  

kuuled segurkuuli vabalt liikumas. Mitte kasutada pingestatud 
seadmetel. Kasutada vaid hästiventileeritud kohtades.  
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Toonid 
Fluorestseeruvad:
• Kollane (20-MARYEL)

• Punane (20-MARRED)

• Lilla (20-MARVIO)

• Fuksiaroosa (20-MARFUC)

• Roheline (20-MARGRE)

• Sinine (20-MARBLU)

• Oranz (20-MARORA)

Tavalised:
• Must (20-MARBLA)

• Valge (20-MARWHI)


