SECURITY CHECK
PAINT MARKER
Tinta de segurança
para parafusos

O Security Check Paint Marker fornece um método visual
conveniente para a identificação do afrouxamento vibratório ou
violação de porcas, parafusos, fixadores e montagens. A marca de
tinta de alta visibilidade converte-se numa película rígida facilmente
quebrável. Ideal para o controlo de qualidade e operações
dentro da garantia. Segura para a maioria das superfícies, adere
perfeitamente ao metal. Segura para o utilizador, não contém
xileno.
• Tinta de alta visibilidade para uma inspeção visual rápida e
fácil: o indicador de segurança ou selo de segurança contra
violação em montagens facilita a deteção de qualquer movimento de ajuste acidental ou mal intencionado.
• Tinta isenta de metáis pesados para uma utilização segura
no metal e pelo utilizador
• Volume efetivo superior em comparação com outros produtos no mercado de tintas (50 ml) para um longo período de
utilização e redução dos tempos de inoperação
• Intervalo de temperaturas de marcação: -20°C a 70°C
(-4°F a 158°F)
• Resistência à temperatura de marcação: 200°C (392°F)
Aplicações industriais:
• Fabrico industrial
Tipo de superfície:
• • Aço e ferro
• • Aço inoxidável
• • Alumínio
• • Plástico
• • Metal oxidado
• • Betão, pedra
• • Asfalto
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• Alvenaria
• Borracha e pneus
• Tecido, têxteis
• Tubos rígidos e flexíveis
• Placas metálicas
• Liga e super liga
• Metais não ferrosos
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LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
(1) 847.956.7600
Customer_Service@laco.com
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LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L’AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0)4 74 46 23 23
info@eu.laco.com

