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MERKINTÄTUOTTEET	

Merkintätussi Sharpie Magnum
Sharpie Magnum on viistokärkinen merkintäkynä, jonka piirtojälki on 10mm /	

15mm. Sharpie Magnum piirtää öljyisiin kohteisiin ja veden alla ilman musteen	

leviämistä. Tarttuu kaikkiin pintoihin ja kestää metallikuoren ansiosta kovempaakin käsittelyä.	

Väri: musta	

Pakkaus 12 / 144	

	


Merkintätussi Sharpie King Size
King Size on viistokärkinen merkintäkynä, jonka piirtojälki on 7mm ja 3.5mm.	

King Size piirtää jopa veden alla ilman musteen leviämistä. Tarttuu kaikkiin pintoihin	

ja kestää metallikuoren ansiosta kovempaakin käsittelyä.	

Väri: musta	

Pakkaus 12 / 144	

	


Merkintätussi Berol Tough Point
Tough Point on teräväkärkinen merkintäkynä, joka piirtää metalliin, lasiin,	

paperiin, muoviin, pahviin yms. Tuote sisältää kuivumisenestovahaa, joka säilyttää	

tuotteen toimintakykyisenä, jopa 2 viikkoa ilman korkkia. Piirtojälki 1.2mm. 	

Väri: musta	

Pakkaus 12 / 144	


!
	


Merkintätussi Sharpie Industrial
Sharpie Industrial on teräväkärkinen merkintäkynä, joka piirtää metalliin, lasiin,	

paperiin, muoviin, pahviin yms. Tuote kestää useita teollisuuskemikaaleja ja	

puhdistusaineita (esim. alkoholipohjaiset desinfiointiaineet, kloorattuja hiilivetyjä	

ja muita vahvoja rasvanpoistoaineita, UV-säteilyä, sekä lämpöä +260 astetta.	

Tuote soveltuu erinomaisesti vaativiin merkintäkohteisiin.	

Väri: musta	

Pakkaus 12 / 144 kpl	


!
	


Merkintätussi Sharpie RT
Helppokäyttöinen merkintätussi lähes kaikille materiaaleille.Toimintaperiaate	

samankaltainen kuin kuulakärkikynässä, kärki vetäytyy sisään nupista painamalla,	

eikä erillistä irtokorkkia tarvita. Vedenkestävä.	

Väri: musta	

Pakkaus 12 / 144 kpl	


!
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Merkintätussi Sharpie Professional
Sharpie Professional merkintätussi on tarkoitettu pysyvään merkintään, erikoisesti!
vaikeille pinnoille kuten, öljyiset ja märät pinnat, betoni, hiekkapaperi, tiili, lasi,!
metalli, muovi, puu jne.Erittäin kestävän kärjen ansiosta tuote soveltuu karheille ja!
tavallista huopakärkeä voimakkaasti kuluttaville pinnolle.!
Kumisen rungon ja uritetun korkin ansiosta se soveltuu erinomaisesti käsineet !
kädessä työskentelyyn.!
Ovaalin muotolun ansiosta Sharpie Professional ei vieri tasaisilta pinnolta.!
Tuote kestää useita teollisuuskemikaaleja ja puhdistusaineita.!
(esim. alkoholipohjaiset desinfiointiaineet, kloorattuja hiilivetyjä!
ja muita vahvoja rasvanpoistoaineita, UV-säteilyä, sekä lämpöä +260 astetta.!
Väri: musta, sininen ja punainen.!
Pakkaus 12 / 144 kpl!
!

Merkintätussi Sharpie Ultra Fine
Sharpie Ultra Fine merkintätussi on ohutkärkinen, vain 0,8mm.!
Nopeasti kuivuva, pysyvään merkintään tarkoitettu muste, joka kestää UV:ta ja ei!
liukene veteen.Ohuen kärjen ansiosta Ultra Fine tekee erittäin tarkkaa kirjoitusjälkeä.!
Tarttuu metalleihin, lasiin, puuhun, muoveihin jne.!
Väri: musta, punainen!
Pakkaus 12 / 144 kpl!
!

Rasvaliitu Solid Marker
Tecsol Solid Marker on kehitetty vaativiin merkitsemiskohteisiin, jossa vaaditaan	

merkitsemisen pysyvyyttä kaikissa olosuhteissa. Solid Marker toimii, jopa -40 asteen	

pakkasella. Rasvapohjaisena Solid Marker tarttuu lähes kaikkiin pintoihin.	

Erinomainen rengasmerkintöihin, metallitöihin, putkien – ja levyjen merkitsemiseen, yms.	

Väri: valkoinen, keltainen	

Pakkauskoko: 12 / 120	
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Maalikynä Unipx-30 4-8mm
Maalimainen, hajuton ja xyleenitön permanentmuste käy lähes kaikille pinnoille. 	

Kestävä alumiinivarsi. 	

Ravista ennen käyttöä. 	

Litteä kärki. 	

Viivan leveys 4,0 - 8,5 mm.	


!
Pakkaus: 6 / 60kpl	
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Värit ja tuotekoodit: 	

Musta (49971)	

Punainen (49973)	

sininen (49972)	

valkoinen (49975)
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KAASUPOLTTIMET	

GB-2001 1300 ºC
Helppokäyttöinen, vaativaan pitkäaikaiseen työstöön.	

Koko(mm) korkeus.143, Leveys.46	

Automaattinen sytytys sekunnissa sytytintä painamalla.	

Paino(g) 216 Helppokäyttöinen liekki ja lämpötila.	

Kaasusäiliön tilavuus 26g	

Lisävarustemahdollisuutena kolvi. Paloaika 2h	


GT 3000 1300 °C
Korkealaatuinen kaasupistooli. Helposti hallittavan liekin lämpötila jopa 1300 °C.	

Suunniteltu erityisesti nopeaan lyhytaikaiseen työstöön, jolloin liekin tulee olla 	

tasainen. Koko(mm) korkeus.148.5, Leveys. 62 Paino(g) 165	

Kaasusäiliön tilavuus 10g	

Paloaika 30-35 min	

Liekin 10-35 mm	


ESPER 27 1300 °C
Koko (mm) korkeus.199, Leveys. 122.5 Paino 352.5	

Kaasusäiliön tilavuus 28g	

Jatkuva paloaika n. 10 – 15 min	

Maksimi kaasu kulutus/minuutti n.2.9g	

Liekin lämpötila 1300 °C	

	


PT 4000 1300 °C
Korkealaatuinen kynänmuotoinen kaasupistooli.	

Helposti hallittavan liekin lämpötila jopa 1300 °C ja yhtäjaksoinen 	

paloaika n.25 min. 	

Kokonsa ansiosta erinomainen esim.työkalupakkiin tai mekaanikon taskuun.	

Koko k.160, I.20 Paino (g) 57,5	

Kaasusäiliön tilavuus 3,8g Paloaika 30 min	

Vain kolme vaihetta:	

1. Käännä kytkin päälle 2. Sytytä palloa painamalla 3. Säädä liekki	


PB-207 1300 °C
Koko (mm) korkeus.75,Leveys.20Paino (g) 40	

Kaasusäiliön tilavuus (g) 3,38Jatkuva paloaika n. 20 min	

Maksimi kaasunkulutus/minuutti n.2.9g	

Liekin lämpötila 1300°C	
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Kaasupistoolien täyttöpullo Pakkaus 12 kpl
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