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Техническа характеристика 
 
 
 

Име на продукта : COLORMARK  Spotmarker FLUO / NON 

FLUO 

Производител : MOTIP DUPLI GmbH, Хасмерсхайм, 

Германия 

 

Описание на продукта 
Spotmarker е идеалното маркиращо средство за гражданско инженерство, 
пътно строителство, ландшафна архитектура, за картографиране и 
индустриална употреба, както и за много други приложения върху почти 
всякакви повърхности. Може да се използва при прокарването на тунели и в 
минната индустрия. За бързо, чисто и акуратно маркиране на асфалт, бетон, 
тухла, мазилка, дърво, земя и много други повърхности 
 

Основни характеристики 
 

 Патентованата предпазна капачка позволяваща маркиране с една ръка 
и заключващия се спусък предотвратяват инцидентно изпръскване. Без 
оцветени пръсти! 

 Неонови цветове: розово, червено, оранжево, жълто, зелено и  синьо за 
флуоресцентни маркировки. 

 Налични и нефлуоресцентни цветове: бяло, жълто, червено, сиво и 
черно. 

 Пълното изразходване на флакона е гарантирано благодарение на 
самопочистващата система (не е необходимо да изпръсквате след употреба) 

 Специална тилт дюза за акуратно маркиране върху стени и под 

 Устоучиви на износване и атмосферни условия маркировки издържащи до 9 месеца 

 Висока плътност благодарение на високото съдържание на пигменти 

 Сив и черен цвят подходящи за корекции върху бетон и асфалт 

 Специална система осигуряваща изключителен капацитет на изпръскването 

 Изключителна адхезия към влажни повърхности 

 Надежден дори и при минусови температури (до -20°C) 

 Много лесен за разклащане дори и след продължително складиране 

 Лесен за употреба дори и с ръкавици 

 Махаща се предпазна капачка при употреба с маркиращи устройства 

 Безвреден за околната среда без риск за здравето 
 
Флакони FLUO и NON FLUO могат да се използват със следните аксесоари: 
Speedmarker long         арт. № 270178 
Speedmarker short        арт. № 270161 
Speedmarker 2-wheel  арт. № 286179 
 

Физични и химични характеристики 
 
Разходна норма  : в зависимост от състоянието и цвета на 

повърхността 500 ml  са достатъчни за до 140 м 

Време за съхнене при 20°C/50% относителна влажност на въздуха * 

Не полепва прах : след около 10 мин. 

Устойчив на допир : след около 30 мин. 

Крайна якост : след около 24 часа 

За препокриване : след около 24 часа 
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Разфасовка : аерозол, 500 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% 

                      
* Времето за съхнене зависи от околната температура, влажността на въздуха и дебелината 
нанесения слой 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


