
A  Tušírovací pasta a rýsovací barva 

Provedení:
-  Hustota: cca 0,93 g/ml
-  Bezbarvá/čirá
-  Zápach: mírný zápach po rozpouštědle, alkoholický
-  Bod vzplanutí cca 64 °C

Použití:
-  Čisticí prostředek pro čištění kovových obrobků
-  Pro rychlé odstraňování rýsovacích barev 

a tušírovacích past bez jakýchkoliv zbytků
-  Není vhodná pro čištění plastů nebo pro odstraňování 

etiket z plastových povrchů

A  Rozpouštědlo 

Provedení a použití:
-  Pro snadné a rychlé popisování, označování nebo 

značkování těžkých kovů nebo hliníku
-  Už žádné zdlouhavé gravírování nebo vyrážení znaků
-  Vhodné pro značení kalených a tenkostěnných kovů,  

např. při výrobě nástrojů

A  Leptací tužka na kov 

Č. výr. 659785
(RG 6572)

Obsah

0002 23,20 2  náplně NIGRIT VA zelené, výrazné, na všechny 
těžké kovy včetně nerezových ocelí

0004 23,20 2  náplně NIGRIT K-extra modré, jemné, pro konstrukční 
a nástrojovou ocel či barevné kovy

0006 23,20 

1  náplň NIGRIT VA zelená, výrazná, na všechny 
těžké kovy včetně nerezových ocelí

1  náplň NIGRIT K-extra modrá, jemná, pro konstrukční 
a nástrojovou ocel či barevné kovy

Provedení:
-  Šestihranná, ořezaná
-  Délka 120 mm, prům. 11 mm
-  Rozsah teplot při použití od -20 °C do +50 °C
-  Vhodná pouze na suché podklady
-  Pro označování téměř všech materiálů (i drsných povrchů), 

mj. kovů (studených i horkých), kamene, papíru, kůže, plastu, dřeva
-  Cena za jednotku balení

A  Olejová značkovací křída 

Č. výr.
659788

JB = 12 kusů
(RG 6577)

Barva

BÍLÁ 7,14 bílá
ŽLUTÁ 7,14 žlutá
ČERVENÁ 7,14 červená

Použití:
-  Na všechny suché a drsné povrchy
-  Cena za jednotku balení

A  Křída na tabuli

Č. výr.
659790

JB = 12 kusů
(RG 6577)

Barva
Rozměr

mm

BÍLÁ 3,07 bílá 90 × 13 × 13

Provedení:
-  Neprůhledná barva bez těžkých kovů nebo mírně jedovatých rozpouštědel
-  Pro vytváření nesmazatelných značek na jakémkoliv povrchu (mokrém, 

pokrytém olejem, drsném, mastném, rezavém a pozinkovaném)
-  Trvanlivost i odolnost vůči 

klimatickým vlivům
-  Voděodolný, odolný vůči 

klimatickým vlivům
-  Velmi dobrá přilnavost, 

extrémně úsporný
-  Rychleschnoucí
-  Kyselinovzdorný, 

odolný vůči teplotám až 200 °C
-  Teplota při použití 

-20 °C až +70 °C

A  Hliníkový kuličkový popisovač 
s tubou a kuličkovým hrotem

Č. výr.
659795

Šířka linky 3 mm
(RG 6573)

Barva

BÍLÁ 2,96 bílá
ŽLUTÁ 2,96 žlutá
ČERVENÁ 2,96 červená

Sicherheits-
datenblatt

Č. výr.

659750
Tušírovací pasta 

červená
(RG 6572)

659752
Tušírovací pasta 

modrá
(RG 6572)

659755
Rýsovací barva 

červená
(RG 6572)

659756
Rýsovací barva 

modrá
(RG 6572)

Provedení

80 12,75 12,75 — — Tuba 80 ml
250 19,75 17,75 — — Plechovka 250 ml
500 — — 20,30 20,30 Láhev 500 ml

Č. výr.
659760

Rozpouštědlo EOSOL A
(RG 6572)

Provedení

300 15,25 Sprej 400 ml

NEU
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