MERKINTÄMAALI MERCALIN, 500 ML
Merkalin tavalliset RS-värit ja Marker-fluorivärit peittävät hyvin,
kuivuvat nopeasti ja tarttuvat myös märkiin pintoihin (tuoreille pinnoille
kannattaa tehdä koemaalaus). Pulloa voi käyttää kaikissa asennoissa
ja se tyhjenee kokonaan eli saat aina täyden hyödyn.
Merkintämaalit sopivat kaikenlaisiin merkintöihin: työmaamerkinnät,
tavaramerkinnät, parkkiruudut, urheilukentät.
Maalit tarttuvat kaikenlaisiin pintoihin: asfaltti, kivi, sora, kallio, puu,
metalli, nurmikko jne.
Ympäristöystävällinen, ei sisällä freoneja eikä raskasmetalleja
Väri
Keltainen
Valkoinen
Harmaa
Musta
Punainen
Sininen
Vihreä

MAALAUSLAITE MERCALIN MAALEILLE

60400

MAALAUSLAITE, työnnettävä

60410

MERKINTÄKAHVA 250 mm

60411

MERKINTÄKAHVA 750 mm

PermaLine

Maailman tiukimmat
aluerajausteipit

PermaLine on materiaaliltaan erittäin lujaa teollisuusluokan PVC:tä. Materiaalin paksuus on 1 mm. PermaLinessa on kohokuvioitu liukuestopinta.
PermaLinen erityisominaisuus ovat teipin alaspäin viistot reunat, jotka mahdollistavat jopa trukkiliikenteen ilman, että teipin reunat kärsivät. Liimaa
suojaavan suojakalvon ansiosta teipin levittäminen on nopeaa ja tasaista koska teippi rullataan auki ”takaperin” eikä tartu itseensä.
PermaLinen pohja on päällystetty reunasta reunaan korkealaatuisimmalla liima-aineella. Kovettumisaikaa ei ole vaan linjamerkintä on välittömästi käytettävissä asetuksen
jälkeen. Tämä mahdollistaa teipin asentamisen ilman erillistä valmistelua tai alueen ollessa käytössä. Lujuutensa ansiosta PermaLinen voi poistaa lattiasta katkeamatta. Näin
ennestään käytössä olevaa PermaLinea voi käyttää muuttuvaan varastomerkintään.

PermaLine on saatavana useissa eri väreissä ja koossa. Värit ovat luoresentti keltainen, keltainen, oranssi, musta, punainen, sininen, valkoinen,
vihreä sekä raidoituksella keltainen/musta tai punainen/valkoinen. Leveydet ovat 50, 75 ja 100 mm. Yhdessä rullassa on 30 metriä.

TRUKIN YLIAJON KESTÄVÄT
LATTIAMERKINTÄTEIPPI PERMALINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markkinoiden pitkäkestoisin linjamerkintäteippi.
Suunniteltu kestämään trukkiliikennettä.
Erittäin luja, tehty 1 mm paksusta teollisuusluokan PVC:stä.
Kohokuvioitu liukuestopinta.
Viistot reunat suojaavat teippiä yli kulkevalta liikenteeltä.
Suojakalvo helpottaa ja nopeuttaa teipin annostelua.
Ei kovettumisaikaa: käytettävissä heti asennuksen jälkeen.
Voidaan poistaa ja käyttää uudelleen.
Kestää kylmää jopa -45°C asti.

Koko
20 mm x 30 m

Koko
50 mm x 30 m

Koko
75 mm x 30 m

Koko
100 mm x 30 m

JÄLKIVALAISEVA
LATTIAMERKINTÄTEIPPI 50MM X 30M

•
•
•
•
•
•

Markkinoiden pitkäkestoisin linjamerkintäteippi.
Suunniteltu kestämään trukkiliikennettä.
Erittäin luja, tehty 1 mm paksusta teollisuusluokan PVC:stä.
Kohokuvioitu liukuestopinta.
Viistot reunat suojaavat teippiä yli kulkevalta liikenteeltä.
Suojakalvo helpottaa ja nopeuttaa teipin annostelua.

•
•
•
•

Ei kovettumisaikaa: käytettävissä heti asennuksen jälkeen.
Voidaan poistaa ja käyttää uudelleen.
Kestää kylmää jopa -45°C asti.
Jotta pysyvyys on paras mahdollinen, puhdista asennuspinta huolellisesti ja käytä primeria pohjalle. Lopuksi sulje reunat liimalla

LAVAPAIKAN MERKINTÄTARRAT
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavapaikkojen merkitsemiseen lattiaan.
Saatavana viisi erilaista merkintää.
Materiaali 1 mm paksua teollisuusluokan PVC:tä.
Kohokuvioitu liukuestopinta.
Kestää trukkiliikennettä.
Käytettävissä heti asennuksen jälkeen.
Voidaan poistaa ja käyttää uudelleen.
Kestää kylmää jopa -45°C asti.

Tuotenro
997 68 52
997 68 53
997 68 51
997 68 50
997 68 49

Muoto
Nuoli
Pallo
L
T
X

Koko
90 mm
90 mm
200 x 200 mm
300 x 200 mm
300 x 300 mm

Hinta/kpl
0,85€
0,85€
1,70€
1,90€
2,30€

FLUORESOITU KELTAINEN
LATTIAMERKINTÄTEIPPI

50 mm x 30 m

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75 mm x 30 m

100 mm x 30 m

Markkinoiden pitkäkestoisin linjamerkintäteippi.
Suunniteltu kestämään trukkiliikennettä.
Erittäin luja, tehty 1 mm paksusta teollisuusluokan PVC:stä.
Kohokuvioitu liukuestopinta.
Viistot reunat suojaavat teippiä yli kulkevalta liikenteeltä.
Suojakalvo helpottaa ja nopeuttaa teipin annostelua.
Ei kovettumisaikaa: käytettävissä heti asennuksen jälkeen.
Voidaan poistaa ja käyttää uudelleen.
Kestää kylmää jopa -45°C asti.
Jotta pysyvyys on paras mahdollinen, puhdista asennuspinta huolellisesti ja
käytä primeria pohjalle. Lopuksi sulje reunat liimalla

BRADY TOUGHSTRIPE LATTIATEIPIT - KOVAAN KÄYTTÖÖN!
Brady ToughStripe on, kovaa kulutusta kestävä lattiamerkintäteippi. Trukkiliikennettä kestävänä ToughStripe sopii myös vilkkaasti liikennöityihin
tiloihin.
Brady ToughStripe on valmistettu uudesta B-514 laminoidusta lattiamerkintäpolyesteristä. Polyesterilaminaatti suojaa pintaa sekä väriä kulumiselta.
Matala proiili minimoi repeämät ja naarmut. Vahva, kumipohjainen liima pitää teipin lujasti paikallaan. Materiaali kestää useita kovia
kemikaaleja.
Brady ToughStripe toimitetaan kätevässä annostelulaatikossa ja teipin liimapuoli on suojattu suojapaperilla. Jäykkä polyesterimateriaali vähentää
rypistymistä sekä aaltoilevia, epätasaisia pintoja teippiä asetettaessa. Yksi henkilö voi tehdä tasaisia, suoria linjoja ilman lisäapua.
Brady ToughStripe teippi on saatavana kolmessa eri leveydessä: 50.80, 76.20 ja 101.60 mm. ja ei väreissä. ToughStripe-perheeseen kuuluvat
myös lavapaikan merkintätarrat, nuoli- ja täplämerkinnät, jalanjäljet ym. Bradyn BMP71 tarratulostimella voit tehdä omat ToughStripe-lattiamerkintäsi haluamillasi teksteillä. Pyydä lisätietoja!
Käyttökohteet: käytävät, kulkuväylät, työskentelyalueet, Varastointi-, lastaus- ja lavapaikat, Hätäpoistumistiet, turvallisuusalueet, paloturvamerkinnät, Vilkkaasti liikennöidyt alueet ,Varastot, lastauslaiturit, tuotantoalueet.
Koko
50,80 mm x 30 m

Koko
76,20 mm x 30 m

Koko
101,60 mm x 30 m

LATTIAMERKINTÄTEIPPI

• Koko 50mm x 33m, materiaali PVC.
• Erittäin hyvä tarttuvuus.
• Kiinnittyy pitkäaikaisesti karkeisiinkin
pintoihin.
• Ohuempana huoltoystävällinen.

• Pieni venyvyys estää teipin liikkumista
lattiasta.
• Hyvä kulutuksenkestävyys.
• Vedenkestävä, UV-suojattu.
• Seitsemän eri väriä.

ANNOSTELULAITE PERMALINELATTIAMERKINTÄ TEIPEILLE

• PermaLine lattamerkintäteippien annostelulaite. Uudistunut annostelija on pienempi, kevyempi, tehokkaampi ja helpompi käyttää.
• Kun teet suuria lattiamerkintä teippauksia,
helpottaa tämä työtäsi erittäin paljon!
• Ohjausrullat (50mm, 75mm ja 100mm) pitävät
teippirullan tukevasti paikoillaan.
• Teippaus onnistuu normaalilla kävelyvauhdilla.
• Laite poistaa automaattisesti teippirullasta taustaparerin
sitä mukaa kun rullaat teippiä lattiaan.
• Alumiininen takarulla painaa teipin lattiaan.

TAPEMARKER LATTIATEIPPIEN
ANNOSTELULAITE

•
•
•
•
•
•

Lattiamerkintälaite teipeille.
Linjamerkintään ja aluerajaukseen.
Pituussäädettävä varsi 90-130 cm.
Sopii 50-100 mm leveille teipeille.
Teipin keskiön on oltava 76 mm.
Ei sovellu kaksipuoleisille teipeille.

LIUKUESTOTEIPPI STANDART

KOSTEAN TILAN LIUKUESTOTEIPPI

• Erittäin kestävä liukuestoteippi.
• Tarttuu pysyvästi useimmille pinnoille.
• Antaa välittömästi korkealaatuisen
liukueston.
• Liima-aine paineherkkä, muokattu akryyli.
• Silikonisoitu suojapaperi suojaa liimaa.
• Kestää hyvin pakkasta sekä kuumuutta.
• Kolme eri leveyttä: 25, 50 ja 100 mm.
• Rullassa 18,3 metriä.
• Värit: musta, ruskea, neon kelt, vihreä,
harmaa, oranssi, punainen, valkoinen,
keltainen, sininen ja kirkas

• Hiertämätön, kohokuvioitu PVC-pinta.
• Ihanteellinen kotiin, toimistoon tai
keittiöön.
• Värit: Kirkas, beige, musta, harmaa ja
harmaa
• Ohut, joustava ja mukautuva.
• Tarttuu pysyvästi useimmille pinnoille.
• Liima-aine paineherkkä, muokattu
akryyli.
• Silikonisoitu suojapaperi suojaa liimaa.
• Helppo pitää puhtaana.
• Leveys 50 mm, rullassa 18,3 metriä.
Koko

ERITTÄIN KARKEA LIUKUESTOTEIPPI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karkein mahdollinen liukuestoteippi.
Antaa jalkineille erityisen hyvän pidon.
Teollisuuden kohteisiin ja ulkokäyttöön.
Tarttuu pysyvästi useimmille pinnoille.
Liima-aine paineherkkä, muokattu akryyli.
Silikonisoitu suojapaperi suojaa liimaa.
Kestää hyvin pakkasta sekä kuumuutta.
Kaksi eri leveyttä: 50 ja 100 mm.
Rullassa 18,3 metriä.

LIUKUESTOTEIPPI LÄPINÄKYVÄ
•
•
•
•
•
•
•
•

Erittäin kestävä liukuestoteippi.
Tarttuu pysyvästi useimmille pinnoille.
Antaa välittömästi korkealaatuisen liukueston.
Liima-aine paineherkkä, muokattu akryyli.
Silikonisoitu suojapaperi suojaa liimaa.
Kestää hyvin pakkasta sekä kuumuutta.
Kolme eri leveyttä: 25, 50 ja 100 mm.
Rullassa 18,3 metriä

LIUKUESTOTEIPPI KE/MU JA PU/VA
•
•
•
•
•
•
•
•

Erittäin kestävä liukuestoteippi.
Tarttuu pysyvästi useimmille pinnoille.
Antaa välittömästi korkealaatuisen liukueston.
Liima-aine paineherkkä, muokattu akryyli.
Silikonisoitu suojapaperi suojaa liimaa.
Kestää hyvin pakkasta sekä kuumuutta.
Kolme eri leveyttä: 25, 50 ja 100 mm.
Rullassa 18,3 metriä.

25mm x 18,3m
50mm x 18,3m

ALUMIINISET LIUKUESTOLISTAT YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN
Ruuveilla kiinnittettävä alumiininen liukuestolista on loistava ratkaisu paikkoihin, joihin ei voi kiinnittää pelkää teippiä kosteuden tai
epätasaisuuden vuoksi. Soveltuu loistavasti pintoihin, joista irtoaa pintamateriaalia kuten kestopuupinnat. Nämä liukuestolistat
valmistetaan juuri kohteisiin, joihin tavallinen teippiratkaisu ei käy. Asennus tapahtuu ruuveilla tai nauloilla.
• Säävaihteluiden kestävää
alumiinia
• Pyöristetyt kulmat/reunat
• Erittäin karkea
liukuestomateriaali.
• Vakioväri musta.

Koko
63mm x 635mm
115mm x 635mm
115mm x 1000mm
120mmx45mmx635m
m

HEIJASTAVA HUOMIOTEIPPI YLEISKÄYTTÖÖN
• Tuttu varoitusteippi moneen
käyttöön.
• Pintojen ja lattioiden
huomiomerkintään.
• Kolme leveyttä: 50, 75 tai 100 mm.
• Rullassa 10 metriä
• Ke /Mu tai Pu/ Va

HUOMIOTEIPPI
• Huomioteippi varoitusraidoituksella
yleiskäyttöön.
• Valmistettu pehmeästä PVC:stä, paksuus
0,18 mm.
• Kynnysten, rappusten, ovenkarmien yms.
merkitsemiseen.
• Kestää hyvin UV-säteilyä, kulutusta ja
vanhenemista.
• Keltainen/musta tai punainen/valkoinen.
• Leveydet 50, 75 ja 100mm; pituus 33 m

JÄLKIVALAISEVA POISTUMISTIETEIPPI
• Ylittää DIN 67510 asettamat minimiarvot.
• 33 kpl 150x80mm POISTUMISTIE KILPEÄ teipissä osoittaa
poistumis-tien suunnan.
• Kuva toistuu teipissä n.15 cm:n välein.
• Valkoinen osa teipistä loistaa näkyvästi pimeässä.
• Liimapuolella suojapaperi.
• Voimakas jälkivalaisu jo 10 min altistumisesta valolle.
• Teipin leveys 80 mm, rullassa 10 metriä.
• Saatavana POISTUMISTIE vasemmalle tai oikealle osoittavana.

JÄLKIVALAISEVA POISTUMISTIEMERKKI LATTIAAN
• Valkoinen osa teipistä loistaa näkyvästi pimeässä.
• Liimapuolella suojapaperi.
• Voimakas jälkivalaisu jo 10 min altistumisesta
valolle.
• Saatavana POISTUMISTIE vasemmalle tai oikealle
osoittavana sekä nuoli suoraan.

JÄLKIVALAISEVA OPASTUSTEIPPI
Seinien ja esteiden korostamiseen pimeässä.
Materiaali jälkivalaiseva vinyyli.
Teippi hohtaa näkyvästi pimeässä.
Voimakas jälkivalaisu jo 15 min altistumisesta
valolle.
• Täyttää DIN 67510 vaatimukset.
• Leveys 50 tai 100 mm, rullassa 10 metriä.
•
•
•
•

LIUKUESTOTEIPPI JÄLKIVALAISEVA
•
•
•
•
•
•
•
•

Erittäin kestävä liukuesteteippi.
Loistaa näkyvästi pimeässä.
Tarttuu pysyvästi useimmille pinnoille.
Antaa välittömästi korkealaatuisen
liukueston.
Liima-aine paineherkkä, muokattu akryyli.
Silikonisoitu suojapaperi suojaa liimaa.
Kestää hyvin pakkasta sekä kuumuutta.
Leveys 50 mm, rullassa 18,3 metriä.

