Техническа характеристика
Име на продукта
Производител

:
:

COLORMARK Ecomarker
MOTIP DUPLI GmbH, Хасмерсхайм,
Германия

Описание на продукта
Colormark Ecomarker е идеален за маркиране, при което маркировката трябва да
остане видима за кратко време. Уникалната формула на Ecomarker го прави
изключително безвреден за околната среда. Безопасните за растенията съставки са
гаранция за липсата на увреждания върху маркирания обект. Благодарение на
формулата си, сходна с тази на тебешир, маркираните с него участъци са видими
единствено за няколко дни и лесно се отмиват с вода или под действието на
трафика. Идеално средство за маркиране върху спортни и голф игрища, полицейски
дейности, спортни събития, панаири и редица други.
Патентованата предпазна капачка позволяваща маркиране с една ръка и
заключващия се спусък предотвратяват инцидентно изпръскване. Без оцветени
пръсти!
ЦВЕТОВЕ: бяло, жълто, червено, синьо, зелено и розово
Разфасовки от 750 мл налични в следните цветове: бяло, жълто, червено и синьо

Основни характеристики
• Mаркиращ спрей на основата на креда
• Безвредни за растенията съставки
• Не причинява никакви вреди върху
маркирания обект (напр. трева)
• Подходящ за вътрешна и външна употреба
• За краткотрайно маркиране (от няколко дни
до няколко седмици)
• Лесно се отстранява с вода
• Патентованата предпазна капачка
позволяваща маркиране с една ръка и
заключващия се спусък предотвратяват
инцидентно изпръскване. Без оцветени пръсти!

• Изпръскваща система с изключително висок
капацитет
• Отлична адхезия върху влажни повърхности
• Работи отлично дори при много ниски
температури (до - 20°C)
• Отлична покривност
• Капачка за безопасна работа, която може да
се маха за употреба с маркиращи аксесорари
• Абсолютно безвреден за околната среда и
безопасен за здравето

Физични и химични характеристики
Разходна норма

: в зависимост от състоянието и цвета на
повърхността
500 ml са достатъчни за до 140 м
750 ml са достатъчни за до 210 м
Време за съхнене при 20°C/50% относителна влажност на въздуха
Не полепва прах
: след около 10 мин.
Разфасовка
: аерозол, 500 ml и 750 ml
Съхранение / срок на годност
: 10 години от датата на проиводство отпечатана
на дъното на флакона при температура между
10°-25°C и относителна влажност на въздуха
макс. 60%

www.denicom.bg

Употреба
Преди употреба прочетете внимателно инструкциите върху опаковката!
Разклатете флакона за около 3 минути преди употреба
Тествайте спрея.
Пръскайте от разстояние около 25 см.
Разклатете флакона преди употреба.

Данни за екологията
Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали. Капачките и опаковките са от
рециклируеми материали.
Указания за отстраняване
Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране или
възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се отстраняват като
„специален отпадък”.
Обозначение и етикетиране
Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответсвие с актуалните регламенти за
етикетиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и
етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на наредби TRGS 200 и TRG 300
както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на
държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.
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