
Marcador Industrial 
Valve Action Paint Marker 
Marcador de tinta líquida para marcações gerais 
 
O Valve Action é um marcador de pintura líquida de secagem rápida, que fornece marcações de 
longa duração resistentes ao desgaste e às condições atmosféricas, seguras para quase todas as 
superfícies. Como o marcador de tinta mais versátil do mundo, a tinta sem Xilenos, reduz os riscos 
de saúde ao utilizador e está disponivel em 18 cores nítidas e fluorescentes para uma identifcação 
precisa da marcação. 
 
Marcador com tamanho de marcação de 3mm, disponivel em embalagens de 12 ou 48 unidades, 
com as seguintes cores: 
 
 

 
  
 

 14 cores standard e 4 cores fluorescentes 
para uma melhor identificação das marcações,  
control de qualidade e inspecção de peças 

 Tinta permanente de secagem rápida para 
uso imediato, reduz o tempo de paragem 

 Tinta sem Xileno, reduz os riscos para os 
utilizadores e entra em conformidade com 
várias normas de saúde internacionais. 

 Ponta Dura-Nib de médio tamanho resiste 
ao desgaste para aumentar o tempo de vida 

 Estrutura de metal e ponta resistente reduzem 
quebras, aumentando a vida dos marcadores. 

 Tampa com clip, fácil de prender e guardar 

 Para aplicações de baixa corrosão 
(baixos cloretos/halogéneos), existe o mesmo marcador, mas  
em versão “Valve Action Paint Marker – cores baixa corrosão” 

 Gama de temperaturas de marcação: -46ºC a 66ºC  
 

 

Usos Industriais:    
 Fabrico Industrial 
 Indústria Automóvel 
 Fabrico de Metal 
 Construção 
 Soldadura 
 Indústria Naval 
 Indústria Têxtil 
 Indústria Aerospacial 
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