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A Stefan KUPIETZ cég bélyegzõfestékeket gyárt. 800 különbözõ típus és színváltozataik vannak a „palettán”. Mindez igen

nagy változatosságot jelent. Jelzi, milyen sok különbözõ kihívásnak kell megfelelnünk. Ez érthetõ, ha tudjuk, milyen sokféle

anyagra bélyegeznek manapság. Olyan követelményeknek kell 100%-osan megfelelni, mint a gyors száradás, a hõmérséklet-

változásokkal vagy oldószerekkel szembeni ellenállás, hogy csak néhányat említsünk. Szakembereink tudják ezt, és ezért

igen aprólékosan ügyelnek a folyamatos minõségellenõrzésre. Nem kötünk kompromisszumot a minõség terén, pedig ez

sokszor igen nehéz: idõnként a „lehetetlent” kell minden erõnkkel megoldani, teljes tudásunk és tapasztalatunk latbe-

vetésével, ügyfeleink igényének kielégítésére. GGyyaakkrraann  úújj  uuttaakkaatt  jjáárruunnkk..

BBÉÉLLYYEEGGZZÕÕFFEESSTTÉÉKKEEKK  AAZZ  IIRROODDÁÁKKNNAAKK

Ez még téma? Igen, különösen azoknak, akik nap mint nap bélyegzõket használnak. Õk igazán megérdemlik a kiváló festéke-

ket, és bélyegzõpárnákat. A kínálatban minden igényre van válasz: jól fedõ és élénk színû irodai festékek; vegyszerállóság a

dokumentumokon; maszatolódás-mentesség árazásnál; fedettség áttetszõ papíron; megfelelés a bérmentesítõ és postai bély-

egzõgépeknek. A párnák festékezése pedig egyszerû a kézreálló flakonokból.

MMiinnddiigg  ttaallááll  iiddeeáálliiss  ffeessttéékkeett  kkíínnáállaattuunnkkbbaann..

BBÉÉLLYYEEGGZZÕÕFFEESSTTÉÉKKEEKK  SSPPEECCIIÁÁLLIISS  CCÉÉLLOOKKRRAA

Az apró mikrochipektõl a többtonnás lemezcsövekig, mindenütt találunk bélyegzõ lenyomatokat. Lehetetlen minden alkalma-

zást felsorolni. A speciális bélyegzõfestékek fõbb jellemzõi: mosási és fehérítési ellenállás textileken; áttetszõség, vagy fedés

fémeken, mûanyagokon, fán, bõrön, gumin, kerámián vagy éppen betonon. Láthatatlan lenyomat papíron, fémen, emberi

kézen, amelyet csak az UV fény varázsol elõ.  Ezüstös szín sötét felületeken, mint pl. vulkanizált gumi vagy zománc.

Hõállóság izzókörtéken. Biztonság ételeken, mint pl. tojás, sajt és hús. Élelmiszer termékeit, az egészséget nem veszélyeztetõ

módon jelölheti bélyegzõfestékeinkkel. Még valami különleges: MARK II. Az elsõ újrafestékezhetõ bélyegzõpárna, amely

mindkét oldaláról használható, így a speciális illékony oldószerû festékek is hónapokig kiszáradás mentesen tarthatók benne.

BBiizzoonnyyáárraa  vvaannnnaakk  ööttlleetteeii  hhoovváá  bbééllyyeeggeezzzzeenn  lleeggkköözzeelleebbbb!!

JJEELLÖÖLLÕÕ  FFEESSTTÉÉKKEEKK

Rekeszek, kartondobozok, zsákok, konzervdobozok és flakonok jelölése bélyegzéssel vagy stencilezve: van megfelelõ fest-

ékünk! Gyorsan száradó, maszatolás és vízálló. Csomagológépekhez, amelyek juta zsákokat és zacskókat vagy polipropilén,

vagy polietilén tasakokat jelölnek meg, szintén van megoldásunk. 

FFeessttéékkeeiinnkk  eerrõõsseekk,,  iinntteennzzíívveekk!!

TTÖÖBBBB  MMIINNTT  880000  TTEERRMMÉÉKK  VVIILLÁÁGGSSZZEERRTTEE

Köszönjük, hogy átolvasta bevezetõnket. Láthatta, még ha címszavakban is, milyen sok mindent jelenthet az egyszerû „bély-

egzõfesték” kifejezés. Megítélheti, mennyi tudás és tapasztalat kell ennek a területnek a mesterévé válni. Piacunk a világ.

KKéésszzssééggggeell  bbooccssááttjjuukk  rreennddeellkkeezzéésséérree  ffeellggyyüülleemmlleetttt  ttuuddáássuunnkkaatt..  KKöösszzöönnjjüükk..

AAZZTT  nnyyúújjttjjuukk,,  aammiirree  ÖÖNNNNEEKK  SSZZÜÜKKSSÉÉGGEE  vvaann!!

STEFAN KUPIETZ GMBH & CO. KG

STK - COLORIS

BBEEMMUUTTAATTKKOOZZÁÁSS
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Nagy számú speciális bélyegzõfe-

stéket és jelölõtintát kínálunk a leg-

különbözõbb jelölési célokra. Ha

azonban önnek, vagy ügyfelének

olyan tulajdonságokkal rendelkezõ

festékre van szüksége, amilyet

katalógusunkban nem talál, biztos

lehet benne, hogy megoldjuk pro-

blémáját. A mai modern mûanya-

gok, a fémek sok változata, az

újabb és újabb szövetek, mind

olyan kihívást jelentenek, amelyre

igyekszünk, a lehetõ legjobb

választ adni.

Amikor, speciális igények merülnek

fel, csak arra van szükségünk,

hogy a lehetõ legtöbb és legpon-

tosabb információt adjanak a fel-

használás céljáról, a körülmény-

ekrõl és eszközökrõl. Nagy elõny,

ha mintát is rendelkezésünkre tud-

nak bocsátani abból az anyagból

amelyre bélyegezni kell. Az igény-

ek pontos felmérését egy kér-

dõívvel is segítjük, azért, hogy Ön

minden olyan adatot megadhasson

számunkra, amely alapján a meg-

felelõ festéket tudjuk ajánlani. A

megfelelõ festék kiválasztását

mintákkal segítjük, hogy a kiválasz-

tott festéket „üzemi körülmények

között” tesztelhessék.

(A kérdõív a katalógus végén talál-

ható.)

Az alábbiakban néhány tanácsot

adunk a festékek használatával

kapcsolatosan, hogy elkerülhesse

a leggyakoribb hibákat.

1. Minden típus 50 ml, 250 ml és 1l-

es kiszerelésekben is rendelhetõ.

Egyes típusok 2288  mmll  iirrooddaaii  ééss  55ll--eess

iippaarrii  kkiisszzeerreellééssbbeenn  iiss. Érdeklõdjön

a lehetõségekrõl.

2. A ssppeecciiáálliiss  bbééllyyeeggzzõõffeessttéékkeekk

használatakor a megfelelõ

minõségû lenyomatkép elérésében

nagy szerepe van a bélyegzõpárna

kiválasztásának. Kizárólag speciá-

lis festékekhez tervezett bélyeg-

zõpárnát alkalmazzon. Csak az

ilyen párnák alkalmasak a magas

pigment tartalmú és könnyen illanó

oldószereket tartalmazó festékek

tárolására.

3. Két különleges jelölõ festéket

emelnénk itt ki: aa  999900  ééss  aa  220000  PPRR.

A 990 azoknak a felhasználóknak

ideális, akik fotopolimer klisével

bélyegeznek, míg a 200 PR az

önfestékezõ bélyegzõt használók

munkáját könnyíti meg, mivel a

lenyomat gyorsan szárad, de a

párnában a festék nem. A részletek

a katalógusban.

4. Kiemelnénk speciális bélyeg-

zõpárnánkat a MMAARRKK  IIII  nneevvûû

ppáárrnnáátt. Ez a párna kifejezetten a

speciális festékek használatából

eredõ igények kielégítésére került

kifejlesztésre. Kérjük, nézzen utána

a katalógus bélyegzõpárnái között.

5. Mosodai bélyegzéskor bizonyo-

sodjon meg arról, hogy aa  tteexxttiill

nneemm  ttaarrttaallmmaazz  kkeemméénnyyííttõõtt.

Ellenkezõ esetben a festék 

megül a keményítõs 

felületen, nem tud 

az anyag 

szálaihoz 

tapadni 

és kimosódik a keményítõvel

együtt. Kizárólag akkor lesz tartós

a lenyomat a textilen, ha a festék a

szálak belsejébe jut. A lenyomat

készítésekor a klisén biztosítani

kell a megfelelõ festékezést ahhoz,

hogy minden pontba elegendõ

festék jusson. A lenyomatot a bély-

egzõ erõteljes lenyomásával készít-

se el.

6. A manapság elterjedt ppoolliimmeerr

kklliisséékk egy része (vizes kimosású)

kizárólag az olaj és oldószer-men-

tes irodai festékekkel használ-

hatók, míg más csoportjuk (oldós-

zeres kimosású) egyes speciális

festékünkkel is.

A gguummiikklliissééss bélyegzõk mind az

olajmentes mind a speciális fest-

ékekkel alkalmazhatók. 

Az olajtartalmú festékekhez, azon-

ban vagy olajálló gumiklisé vagy

vvéésseetttt  fféémmkklliisséé szükséges.

7. Számos termékünk figyelmez-

tetõ címkékkel van ellátva. Ezek

törvényi elõírások alapján kerülnek

felragasztásra (Veszélyes Anyagok

Kezelése) és ttiillooss  aazzookkaatt  eellttáávvoollííttaa--

nnii. Igény alapján a festékekhez

Biztonsági Adatlapot (MSDS) biz-

tosítunk.

8. Ha további információkat igényel

a kezeléssel és a biztonsággal

kapcsolatosan festékeink használa-

ta során, kkéérrjjüükk,,  jjeelleezzzzee  iiggéénnyyéétt,,

hhooggyy  sseeggíítthheessssüünnkk.

Mielõtt belelapoz katalógusunkba, kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi információkat.

IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK

Minden típus 50, 250 ml és 1 l-es, egyes típusok 28 ml és 5 l-es kiszerelésekben is kaphatók

Festék rendelésekor kérjük, egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal a kiszerelésrõl 

és a szállítási határidõrõl. Oldószer minden típushoz rendelhetõ!

= raktárról kapható alapkiszerelésben.�
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A

Acél (ld. fémek is).............R9 (11)

CO 4713 (12)

4726 (18)

KR (18)

8080 (11)

Alumínium (ld. fémek is)...CO 4713 (12)

200 PR (8)

Áramköri lemezek.............Kro 4714 (12)

790 (13)

200 PR (8)

Árazás ..............................8060 (20)

B

Beton ................................Cement (16)

Biztonsági öv ....................Kroska (13)

794 (13)

Boríték (ld. papír is)..........4736 (9)

Borotvapenge ...................4726 (18)

KR (18)

Bõr....................................Ariston (10)

C

Csekk ...............................Constanta (8)

8070 P (9)

Csempe, mozaiklap..........R9 (11)

8080 (11)

790 (13)

Csempe, mozaiklap 

(fényezetlen).....................181/117 (14)

Csiszolópapír....................794 (13)

Csõ, fém...........................R9 (11)

Kro 4714 (12)

Kroska (13)

8080 (11)

Csõ, mûanyag ..................790 (13)

R9 (11)

8080 (11)

D

Drót (ld. fémek)

E

Elektróda ..........................843 (20)

Élelmiszer-

csomagolás ......................R9/FP (15)

8080 (11)

8081 (11)

8084 (12)

8010 Q (15)

8100 Q (15)

Élelmiszer-csomagolás, 

gyorsan mozgó 

gépnél...............................8260/FP (15)

8240/FP (15)

F

Fa .....................................4730 (16)

Signo (16)

121 (16)

770 (16)

775 (16)

382 (13)

8080 (11)

Fa, festett, fényezett 

(lakkozott).........................R9 (11)

BA 4710 (12)

8080 (11)

Fa, rekesz.........................4730 (16)

121 (16)

Signo (16)

Fékbetét ...........................Brake (14)

Fém ..................................R9 (11)

CO 4713 (12)

Kro 4714 (12)

967 (11)

Kroska (13)

990 (11)

794 (13)

382 (13)

8080 (11)

200 PR (8)

Fém, fényezett v. festett ...BA 4710 (12)

R9 (11)

CO 4713 (12)

770 (16)

990 (11)

967 (11)

790 (13)

794 (13)

8080 (11)

200 PR (8)

Fém, 

láthatatlan lenyomat .........UV II (19)

Fém, 

lemosható lenyomat .........840 (14)

Fém, olajos felület ............186 (12)

Fém, triklóretilén-álló

lenyomat...........................801 (14)

Film...................................R9 (11)

967 (11)

990 (11)

CO 4713 (12)

200 PR (8)

Fólia, fém..........................R9 (11)

CO 4713 (12)

BA 4710 (12)

200 PR (8)

Fólia, mûanyag.................R9 (11)

337 (13)

186 (12)

200 PR (8)

Fotó, hátoldal....................BA 4710 (12)

CO 4713 (12)

200 PR (8)

G

Gép alkatrész ...................R9 (11)

Kro 4714 (12)

990 (11)

770 (16)

8080 (11)

200 PR (8)

Gumi.................................4731 (20)

382 (13)

382 CH (14)

Gyapjú ..............................1940 konc. (10)

Ariston (10)

Gyerekjáték 

bélyegzõk .........................1013 (8)

Gyógyászati eszközök 

csomagolása ....................8122 P (20)

Gyógyszer 

csomagolása ....................8122 P (20)

H

Habgumi ...........................Kérjen informá-

ciót!

Hablemez, kemény...........1026 (14)

1026 ST (14)

Hegesztõ elektróda ..........843 (20)

Hengerelt lemez ...............186 (12)

BA 4710 (12)

Hordók, vasból .................Metal (16)

770 (16)

775 (16)

186 (12)

200 PR (8)

Hõálló anyag ....................181/117 a, b (14)

843 (20)

Hús ...................................4724 EU (15)

I

Iratok (ld. papír)................Constanta (8)

Irha (bunda)......................754 (13)

J

Jegyek ..............................4733 (20)

Joghurt 

csomagolása ....................8010 Q (15)

8100 Q (15)

R9/FP (15)

8081 (11)

Juta zsák ..........................121 (16)

K

Kábel ................................382 (13)

790 (13)

794 (13)

200 PR (8)

Kártya (biztonsági) ...........Constanta (8)

Kerámia ............................181/117 a, b (14)

200 PR (8)

Kéz (emberi bõr) ..............UV I (19)

Anyag Bélyegzõ /

Jelölõ festék

(oldalszám)

Anyag Bélyegzõ / 

Jelölõ festék

(oldalszám)

Anyag Bélyegzõ / 

Jelölõ festék

(oldalszám)

Melyik festéket válasszam? 

ÁÁTTTTEEKKIINNTTÉÉSS
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Anyag Bélyegzõ /

Jelölõ festék

(oldalszám)

Anyag Bélyegzõ / 

Jelölõ festék

(oldalszám)

Anyag Bélyegzõ / 

Jelölõ festék

(oldalszám)

L

Lemez (ld. fém vagy mûanyag)

M

Mikrocellás gumi 

festékezése ......................Mikro (9)

6060 (9)

Mûanyagok.......................R9 (11)

337 (13)

790 (13)

794 (13)

8080 (11)

382 (13)

200 PR (8)

Mûanyagok 

(triklóretilén-tûrõ 

lenyomat)..........................801 (14)

Mûanyagok, 

lemosható lenyomat .........840 (14)

Mûanyagok, 

sötét felülettel ...................8280 (11)

8081 (11)

N

Nyomda, gyerekjáték........1013 (8)

O

Ón, cink, bádog ................CO 4713 (12)

SK 4713 (12)

200 PR (8)

P

Papír olajmentesen: ........4010 (8)

784 (8)

200 PR (8)

Papír, olajos festékkel: .....6051 (9)

4734 (9)

Papír, banki 

(biztonsági).......................4040 (8)

8070 P (9)

Papír, csekk......................Constanta (8)

8080 (11)

Papír, fényes ....................R9 (11)

CO 4713 (12)

8080 (11)

8170 (8)

200 PR (8)

Papír, fényes (katalógus)...200 PR (8)

8170 (8)

R9 (11)

CO 4713 (12)

186 (12)

790 (13)

8080 (11)

Papír, fényes, 

láthatatlan lenyomat .........UV II (19)

Papír, hullámkarton ..........777 (16)

775 (16)

Signo (16)

200 PR (8)

Papír, karton.....................777 (16)

200 PR (8)

Papír, normál,

láthatatlan jelöléssel .........UV I (19)

Papír, normál, 

látható és 

láthattalan jelölés..............1067 (19)

4330 (19)

Papír, viaszos...................790 (13)

337 (13)

CO 4713 (12)

200 PR (8)

Patina ...............................Patina (18)

Polietilén...........................337 (13)

947 ST (14)

790 (13)

Polisztirol ..........................1026 (14)

1026 ST (14)

Porcelán ...........................754 (13)

CO 4713 (12)

8081 (11)

200 PR (8)

PVC ..................................790 (13)

790 LT (13)

947 ST (14)

8080 (11)

R

Réz, barnítás ....................4727 (18)

Réz, patina .......................Patina (18)

Röntgenfilm ......................BA 4710 (12)

S

Sajt ...................................4738 EU (15)

Selyem, 

kivéve acetát selyem........1940 (10)

Styrofoam .........................1026 (14)

1026 ST (14)

Személyi 

azonosító kártya ...............Constanta (8)

8080 (11)

BA 4710 LT (12)

UV I (19)

Szõnyeg ...........................790 (13)

794 (13)

Kroska (13)

T

Tapéta...............................121 (16)

8080 (11)

Textil, pamut, 

kimosható lenyomat .........500 (10)

4130 (10)

Textil, pamut, 

mosásálló lenyomat..........1940 (10)

1940 konc. (10)

Ariston (10)

200 PR (8)

Textil, prém, bunda...........1940 (10)

1940 konc. (10)

Ariston (10)

Textil, szövet, 

kimosható lenyomat .........500 (10)

4130 (10)

Textil, szövet, 

mosásálló lenyomat..........1940 (10)

1940 konc. (10)

Ariston (10)

200 PR (8)

Textil, 

vászon (fehérnemû) .........1940 (10)

1940 konc. (10)

Textil, 

vászon sorszámozás........Ariston (10)

Tojás .................................4723 EU (15)

Tükör, hátoldala................BA 4710 (12)

Tûzoltó tömlõ....................Firehoses (20)

U

Útlevél ..............................Constanta (8)

8080 (11)

BA 4710 LT (12)

UV I (19)

Üveg .................................CO 4713 (12)

186 (12)

200 PR (8)

V

Vitorlavászon....................754 (13)

8080 (11)

Vörösréz, barnítás ............4727 (18)

Z

Zománc ............................R9 (11)

CO 4713 (12)

770 (16)

186 (12)

200 PR (8)

Zsák, juta..........................121 (16)

Zsák, mûanyag.................337 (13)

790 (13)

Signo (16)

Zsák, papír .......................777 (16)

4730 (16)



IIRROODDAAII  BBÉÉLLYYEEGGZZÕÕFFEESSTTÉÉKKEEKK  OOLLAAJJ  NNÉÉLLKKÜÜLL

KÓD JELLEMZÕ ISMERTETÕ SZÍNEK

4010 normál papírra Bélyegzõpárnák és önfestékezõ fekete, piros, kék,

bélyegzõk kiváló utánfestékezõje. zöld, lila, arany,

Telített, intenzív színek, gyors felszívódás ezüst, fehér, sárga,

a papíron. Hosszú ideig friss marad barna

a bélyegzõpárnában.

Gumi és polimer klisés bélyegzõkhöz is.

Oldószere: víz

8170 fényes papírra Fényes, gyengén nedvszívó felületek fekete, piros, kék,

jelölésére (mûnyomó, laminált papírok). zöld, lila

Gyorsan szárad.

Gumi és spec. polimer klisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 410

200 PR gyorsan száradó festék, Egyaránt alkalmas nem nedvszívó felületek fekete, piros,

önfestékezõ bélyegzõkhöz bélyegzéséhez, mint pl. fémek, üveg, kék, lila, zöld,

mûanyagok, zománcozott felületek, fóliák, sárga, fehér

stb. valamint nedvszívó felületekhez is  

mint pl. fa, gumi, papír, textil, stb.

Különlegessége, hogy amíg a lenyomat 

1-3 másodperc alatt megszárad, a festék 

az önfestékezõ bélyegzõk párnájában akár 

6 hétig friss marad.

Önfestékezõ és hagyományos 

gumibélyegzõkkel, valamint automatikus 

bélyegzõgépekkel használható.

Oldószere: 420

1013 gyerekeknek Világos, vidám színek, nem mérgezõ. fekete, piros,

Az Euro-Norm 71/3. szabványnak megfelelõ. kék, zöld, sárga

Gumi- és polimerklisés bélyegzõkhöz is. narancs

Oldószere: víz

Constanta biztonsági Dokumentumok, csekkek, részvények fekete, piros, kék

bélyegzéséhez.

Gyorsan szárad papíron.

Intenzív színek, erõsen ellenáll a fénynek 

és a kémiai hatásoknak.

Gumi- és fémklisés valamint spec. polimer- 

klisés bélyegzõkhöz is.

Oldószere: víz

4040 szkenelhetõ Banki (átutalási megbízás stb.) és egyéb rózsaszín

szkeneléssel feldolgozásra kerülõ 

nyomtatvány bélyegzéséhez.

A szkenerek „nem látják” a lenyomatot, az 

adatbeolvasást nem zavarják.

Azonban jól olvashatók mikrofilm 

másolatokon. Gumi- és polimerklisés 

bélyegzõkhöz is.

Oldószere: víz

784 fémklisékhez Bélyegzõgépekhez és sorszámozó fekete, piros, kék,

bélyegzõkhöz olajmentes festék. zöld, lila

A színes változatai is fényállóak. 

Gazdaságos.

Ne keverje olajtartalmú festékekkel!

Fémklisés bélyegzõkhöz.

�

�

�

�

1013

4040

784

4010
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KÓD JELLEMZÕ ISMERTETÕ SZÍNEK

4734 olajos, normál száradású Olajtartalmú festék. Intenzív színek, nagy fekete, piros, kék,

ellenálló képesség a fénnyel és kémiai zöld

hatásokkal szemben.

Kézi fémklisés bélyegzõkhöz, automata 

sorszámozó készülékekhez. 20 ml, tubusos 

kiszerelésben is kapható.

6051 olajos, gyorsan száradó Olajtartalmú festék. Gazdaságos, gyors fekete, piros, kék,

száradás, nem keményedik. zöld, lila

Automata sorszámozókhoz és kézi 

fémklisés bélyegzõkhöz.

8070P olajos, szkenelhetõ Banki és egyéb szkeneléssel feldolgozásra rózsaszín

kerülõ nyomtatvány bélyegzéséhez.

A szkennerek „nem látják” a lenyomatot, 

az adatbeolvasást nem zavarják.

Azonban jól olvashatók mikrofilm 

másolatokon. Gyorsan szárad papíron.

Automata sorszámozóhoz és más fémklisés 

bélyegzõkhöz. 

4736 bérmentesítõkhöz A festékhengerek kívülrõl történõ piros, fekete

festékezéséhez.

A Német Szövetségi Posta irányelvei 

alapján gyártva.

Intenzív színek, jó fedõképesség.

Mikro mikrocellás Mikroporous. Mikrocellás bélyegzõk elsõ- fekete, piros, 

és utánfestékezéséhez. Szintén alkalmas kék, lila

egyes jelölõ berendezések festékhengereibe.

EF = elsõ festékezéshez

NF = utánfestékezéshez 

6060 lézer-mikrocellás Lézergravírozott mikrocellás fekete, piros, kék,

bélyegzõgumik elsõ- és zöld, lila

utánfestékezéséhez.

6060 D = elsõ festékezéshez

6060 = utánfestékezéshez

OOLLAAJJOOSS  IIRROODDAAII  BBÉÉLLYYEEGGZZÕÕFFEESSTTÉÉKKEEKK

�

�

�

4734

4736
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• Csak keményítõmentes textilekre bélyegezzen.

• Itassa át teljesen a bélyegzõpárnát a festékkel.

• Tartsa néhány másodpercig a textilen lenyomva a bélyegzõt.

KÓD JELLEMZÕ ISMERTETÕ SZÍNEK

1940 textilre Berolin. Száradás után ellenáll a mosásnak fekete

és fehérítésnek. Savmentes festék a 

nagyobb arányban természetes szálból 

készült textilekre. Hígítsa a könnyebb 

kezelés érdekében. Gumi és fémklisés 

valamint spec. polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 465

1940 konc. textilre Berolin. Nagy koncentrátumú fekete, piros, kék,

bélyegzõfesték nagyobb részt természetes zöld, sárga, lila,

szálakból álló textilekre. fehér

Ellenáll a mosásnak fehérítésnek és az 

izzadságnak. Sav- és méregmentes. 

Pigmenttel telített erõs színek.

Gumi- és fémklisés valamint spec. 

polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 465

Ariston textilre Berolin. Pamut, selyem és mûselyem fekete, piros, kék,

festéséhez. A lebélyegzett anyag 4-5 óra zöld, sárga, fehér

múlva mosható.

Ellenáll a mosásnak és a vegytisztítók 

szokásos vegyszereinek. Nem lép 

reakcióba a színekkel.

A festék a párnában aránylag hosszú 

ideig friss marad.

Önfestékezõ, gumi- és fémklisés 

bélyegzõkben valamint spec. polimerklisés 

bélyegzõkben alkalmazható.

Oldószere: 465

500 textilre, kimosható Kimosható bélyegzõfesték különféle fekete, piros, kék,

kelmékhez. Tiszta foltmentes lenyomatot  zöld, sárga, fehér

ad, amely langyos vízben mosószerrel 

kimosható. Javasolt a festék tesztelése a 

kiválasztott kelmén, használat elõtt.

Gumi- és fémklisés valamint spec. 

polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 430

4130 textilre, kimosható Kimosható bélyegzõfesték minden típusú piros

textilhez. A festékbázis átlátszó.

Lassan szárad. Próba javasolt a használat 

elõtt.

Gumi- és polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 4130-hoz

TTEEXXTTIILLRREE  ÉÉSS  BBÕÕRR  FFEELLÜÜLLEETTEEKKRREE  VVAALLÓÓ  BBÉÉLLYYEEGGZZÕÕFFEESSTTÉÉKK

1940

Ariston

4130

�

�
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KÓD JELLEMZÕ ISMERTETÕ SZÍNEK

R9 általános jelölõfesték Változatos feladatokra használható fekete, piros, kék,

bélyegzõfesték. zöld, barna, lila,

Gumi- és fémklisés bélyegzõkhöz, valamint sárga, fehér, arany,

bélyegzõgépekhez és automata jelölõ ezüst

gépekhez.

A festék az iparban használatos a 

legkülönbözõbb anyagok jelölésére: 

lakkozott fa, bádoglemez, matt fémfelületek, 

fémfóliák, gumi, különbözõ mûanyagok és 

sok más felületre. 

A festék gyorsan szárad a lebélyegzett 

felületen. Sokáig nedves marad tárolójában 

(nemez hengeren, szivacsos gumihengeren, 

speciális bélyegzõpárnán, stb.).

Automata sorszámozókhoz használja a 

967-es festéket.

Gumi és fémklisés valamint spec. 

polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 405

990 polimerklisékhez Az R9-es festékkel megegyezõ fekete, piros, kék, 

tulajdonságú, de polimerklisés zöld

bélyegzõkkel is használható.

Közepesen gyorsan szárad nem nedvszívó 

felületeken.

Gumi-, fém- és polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 990

967 sorszámozókhoz Erõs színû, R9-eshez hasonló tulajdonságú fekete, piros, kék, 

festék. Kifejezetten sorszámozó zöld, lila

bélyegzõkhöz tervezve.

Nem lép reakcióba az acéllal. Minden nem 

nedvszívó felületre, röntgenfilmekre és 

fényképek hátoldalára is használható.

Fém- és gumiklisés bélyegzõkhöz 

használható. 

Oldószere: 405

8080 normál száradású Finoman pigmentált, az R9-es festékkel fekete, piros, kék, 

megegyezõ tulajdonságú festék. zöld, sárga, fehér

Mindenféle színben kapható. Normál 

száradási idejû. Jó fedési tulajdonságú 

sötét felületeken.

A pigmentek nehezen ülepednek le. 

Élelmiszercsomagolásokon is alkalmazható.

Gumiklisés bélyegzõkhöz és festéktálcás 

nyomdagépekhez ajánlott.

Oldószere: 405

8081 P gyors száradású, jól fedõ Finoman pigmentált, az R9-es festékkel fekete, piros, kék, 

megegyezõ tulajdonságú festék. zöld, sárga, fehér

Gyors száradási idejû. Jó fedési 

tulajdonságú sötét felületeken. 

A pigmentek nehezen ülepednek le.

Élelmiszercsomagolásokon is alkalmazható.

Gumiklisés bélyegzõkhöz és festéktálcás 

nyomdagépekhez ajánlott.

Oldószere: 415

SSPPEECCIIÁÁLLIISS  BBÉÉLLYYEEGGZZÕÕFFEESSTTÉÉKKEEKK  FFÉÉMM  ÉÉSS  MMÛÛAANNYYAAGG  FFEELLÜÜLLEETTEEKKRREE

R9

�



KÓD JELLEMZÕ ISMERTETÕ SZÍNEK

8084 lassú száradású, jól fedõ Finoman pigmentált, az R9-es festékkel fekete

megegyezõ tulajdonságú festék.

A pigmentek nehezen ülepednek le. 

Élelmiszercsomagolásokon is alkalmazható.

Lassú száradási idejû. Jó fedési 

tulajdonságú sötét felületeken.

Gumiklisés bélyegzõkhöz és festéktálcás 

nyomdagépekhez ajánlott.

Oldószere: 405

BA 4710 áttetszõ Gyorsan száradó áttetszõ festék kézi és fekete, piros, kék,

gépi bélyegzéshez (ANILINE nyomtatási zöld, lila, sárga,

módszerhez is). fehér

Kezeletlen vagy kezelt felületû fémlapokra 

és világosabb színû kezelt fa felületekre is 

alkalmazható.

Szintén használható tükrök hátoldalán, 

röntgenfilmeken, pergamenen, kerékpár 

tömlõkön és számos típusú mûanyag fólián. 

(A BA 4710 LT változat lassan száradó.)

Gumi és fémklisés valamint spec. 

polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 410

186 extragyors száradású Nagyon gyors száradású bélyegzõfesték fekete, piros, kék,

nem nedvszívó bevonatú, világos anyagokra, zöld, barna, sárga,

mint pl. acéllemez és különbözõ mûanyagok. fehér

5 különbözõ száradási sebességû változat 

kapható: 186, 186 II, 186 III, 186 V-6.

Festékhenger alkalmazása esetén biztosítani 

kell az automatikus utánfestékezést.

Gumiklisés bélyegzõkhöz és gumis 

nyomdagépekhez.

Oldószere: 425

CO 4713 fényképekre Gyorsan száradó, áttetszõ nem kenõdõ kézi fekete, piros, kék,

és gépi bélyegzéskor, világos színû zöld, lila, sárga,

anyagokon, mint pl. alumínium, bádoglemez, fehér

fémfóliák. Üveg, zománc és porcelán 

elmaszatolódás nélkül bélyegezhetõ vele.

Kifejezetten alkalmas fényképek hátoldalára 

és magas fényû nyomdai anyagokra.

Felhasználók: készülékgyártók, fémipar, 

malmok.

Gumi- és fémklisés valamint spec. 

polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 410

SK 4713 konzervdobozra Speciális hõálló festék, amely magasabb fekete, piros

hõmérsékletet tûr el, mint a CO 4713-as 

festék.

Gumi- és fémklisés valamint spec. 

polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 415

Kro 4714 sötét fém és Gyorsan száradó átlátszatlan festék. fekete, piros, kék,

mûa. felületekre Idõjárásálló, fényálló. Sötét felületû fémekre zöld, sárga, fehér

és mûanyagokra. (kívánságra más 

Gumi- és fémklisés bélyegzõkhöz és színek is)

sablonos festéshez.

Oldószere: 410

BA 4710

CO 4713

Kro 4714

�

�
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KÓD JELLEMZÕ ISMERTETÕ SZÍNEK

Kroska olaj- és benzinálló Közepesen gyors száradású, fényálló, fekete, piros, kék,

idõjárásálló fedõfesték. Sötét felületû zöld, sárga, fehér 

anyagok, mint pl. fekete vaslemez, (kívánságra más 

vulkanizált gumi bélyegzésére és jelölésére. színek is)

Olaj- és benzinálló.

Gumi- és fémklisés valamint spec. 

polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 420

794 hajlítható lenyomat Gyorsan száradó, magas pigment tartalmú fekete, piros, kék,

bélyegzõfesték, amely különösen jól tapad zöld, sárga, fehér,

a fémekre és mûanyagokra. ezüst

A lenyomat hajlékony marad, és nem jön le 

a felületrõl annak elhajlása, 

formaváltozásakor sem.

Gumi- és fémklisés bélyegzõkhöz, 

jelölõ berendezésekhez.

Oldószere: 415

754 lassan száradó Lassú száradású, jól, folyékonyan is fedõ, fekete, piros, kék,

fényálló bélyegzõfesték. Minden típusú zöld, sárga, fehér

sötét színû anyagra (fémek, mûanyagok, 

gumik, textilek). Hasonló a Kro 4714 és a 

Kroska festékekhez, azonban sokkal 

lassabban szárad.

Ellenáll a benzinnek és az olajnak.

Gumi- és fémklisés valamint spec. 

polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 405

337 polietilénre Polietilén zacskók és mûanyag fóliák fekete, piros, kék,

hátoldalának bélyegzéséhez. A lenyomat zöld, lila, sárga,

gyorsan szárad. fehér

Javasolt szivacsos gumival készített 

bélyegzõ és vonalzó használata a lenyomat 

elcsúszásának megakadályozására.

Gumi és spec. polimer klisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 405

790 fényes kartonra Mûanyagok, és különösen fényezett vagy fekete, piros, kék,

viaszbevonatú kartonlapok bélyegzéséhez. zöld, lila, sárga,

Kiváló tapadási tulajdonságok. Idõjárásálló, fehér

fényálló, alkoholálló.

Típusok: 790, 790 LT és 790 LT II 

világos felületekre;

790 pigmentált változat sötét felületekre.

Csak gumiklisés bélyegzõvel.

Oldószere: 455

382 sötét gumifelületekre Lassú száradású festék sötét felületekre. fekete, piros, kék,

Fényálló és aránylag rugalmas zöld, sárga, fehér

lenyomatot ad. (kívánságra más

Ellenáll a magas hõmérsékletnek is. színek is)

Kifejezetten sötét gumi felületekre történõ 

bélyegzésre alkalmas, de megfelel fémekhez

és kezeletlen fa felületekre is.

Gumi és spec. polimer klisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 405

794

337

790
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KÓD JELLEMZÕ ISMERTETÕ SZÍNEK

801 vegyszerálló Ellenáll a triklóretilénnek száradás után. fekete, fehér

Jó fedési tulajdonságok számos felületen 

(fémlemezek, mûanyagok, stb.).

Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 420

840 vízzel lemosható Lemosható vízzel (pl. bútorok felületérõl stb.). fekete, fehér

Fémre is alkalmazható.

Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 430

181/117 hõálló Flexó gépekhez (festéktálcás és gumiklisés). fekete, piros, kék,

181/117 a: Magas pigment tartalmú festék zöld, fehér

kerámiák, bádoglemezek, üveg stb. 

bélyegzéséhez. Hõálló 800°C-ig nedvszívó 

felületek esetén, mint pl. a kerámia.

181/117 b: mint az elõzõ, de 1400°C-ig hõálló. 

181/117 c: hõálló 600°C-ig nem nedvszívó 

felületekre.

Színek és kiszerelések igény szerint is.

Oldószere: 405 („a” változat), 

440 („b” változat), 450 („c” változat)

382 Ch elektromos alkatrészekhez Chrom white. Kifejezetten jó fedõképességû, ezüst

gyorsan száradó bélyegzõfesték. Az ezüstös 

színû lenyomat kontúros és tiszta. Az átlagos 

fehér pigmentû festékeknél kiválóbb fedési 

tulajdonságú. Igen sok célra alkalmas: sötét 

fémek, mûanyagok, gumik és textilek 

bélyegzésére. Rövid ideig ellenáll magas 

hõnek is. Használják elektroncsövek, 

elektromos ellenállások, vezetõk, stb. 

jelölésére. A bélyegzõpárnák nedvesek 

maradnak, a lenyomatok gyorsan száradnak.

Gumiklisés és spec. polimerklisés vagy 

festékezõ tálcás bélyegzõkhöz.

Oldószere: 405

Brake fékbetétekre Brake-linings. Ez a nagyon intenzív színû ezüst

festék kiváló fedésû lenyomatot ad sötét, 

aránylag porózus felületen, mint pl. a 

fékbetét felülete. A fémes ezüstös pigment 

tartalom ellenáll a magas hõnek.

Nyomtató gépekhez: festéktálcás és gumi- 

vagy spec. polimerklisés.

Oldószere: 405

1026 rugalmatlan habanyagokra Intenzív színû bélyegzõfesték. Vékonyan fekete, piros, kék,

folyó és gyorsan szárad a rugalmatlan zöld, sárga, narancs

habanyagok széleire bélyegezve.

Nem károsítja a szokásos habanyagokat 

(EPS hab). Az 1026 ST még gyorsabban 

szárad.

Flexo nyomó gépekkel (gumi klisés), 

gumi- és spec. polimerklisés bélyegzõkkel 

használható.

Oldószere: 470, 425 („ST” változat)

947 ST bélyegzõgépekhez Bélyegzõgéppel történõ világos felületre fekete, piros, kék,

nyomtatáshoz. Gyorsan szárad, folyékony. zöld, lila, sötét piros

A csomagolás beépített adagolóval van 

ellátva. Intenzív színek, magas fény. Nem 

ragad az adagoló membránhoz. Gumi- vagy 

spec. polimerklisés bélyegzõgépekhez.

Oldószere: 425

840

382 Ch

Brake

1026
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4724 EU húsellenõröknek Az EU normáknak megfelelõ bélyegzõfesték. piros, kék, barna

Azonnali lenyomatot ad, amely nem jön le.

A hús nagy nyomással is mosható, 

a lenyomat nem maszatolódik el.

Gumi- és fémklisés valamint spec. 

polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: víz

4738 EU sajtokra Élénk színû lenyomatot ad a sajt külsején fekete, piros,

(bõrén). Az EU szabványoknak megfelelõ. kék, lila

Néhány országban ettõl eltérõ lehet a 

követelmény.

Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: víz

4723 EU tojásra Jó, intenzív lenyomatot ad a tojás héján. piros, kék, lila

Nem szivárog be a tojás belsejébe és 

forralás álló, az EU szabályoknak

megfelelõen.

Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: víz

8010 Q élelmiszercsom. Csomagolások jelölésére (ételcsomagolások) piros

mint pl. mûanyag zacskók, kupakok, üvegek, 

tejes dobozok. Nyomdagépekkel vagy 

bélyegzõvel is felvihetõ. Normál száradási 

idejû. Nyomtató gépekhez: festéktálcáshoz 

és gumikliséshez.

Oldószere: 425

8100 Q élelmiszercsom. A 8010 Q-val azonos, de gyorsan száradó változat.

Oldószere: 425

R9/FP élelmiszercsom. Ételcsomagolások bélyegzéséhez.  fekete, piros,

A festék az R9-hez hasonló tulajdonságú. kék, zöld

A festék ellenõrzötten nehézfém és más 

szennyezõdés mentes. Megfelel az EU 

elvárásainak.

A lenyomat viselkedését az adott ételen a 

felhasználónak ellenõriznie kell!

Az R9/FP-ST még gyorsabban szárad.

Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 405 („FP” változat), 410 („FP-ST” változat)

8260/FP gépi élelmiszercsom. Az R9/FP festékkel megegyezõ tulajdonságú, fekete (kívánságra

de még alkalmasabb gépsoron végzett más színek is)

csomagolás felülbélyegzésére, mivel ritkábban

kell kimosni a berendezést, mert lassabban 

rakódik le a festék.

A 8240/FP gyorsabban szárad.

Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 405

8240/FP gépi élelmiszercsom. A 8260/FP vel azonos, de a 8240/FP fekete (kívánságra

gyorsabban szárad. más színek is)

Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 415

15

ÉÉTTEELLEEKK  ÉÉSS  ÉÉTTEELL  CCSSOOMMAAGGOOLLÁÁSSOOKK  BBÉÉLLYYEEGGZZÕÕFFEESSTTÉÉKKEEII

4724 EU

4738 EU

8010 Q

R9/FP

8260/FP
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4730 olajtartalmú Olajtartalmú általános festék nedvszívó fekete, piros, kék,

felületek (kezeletlen fa felületek, papírzsák zöld, sárga, fehér

és hasonló anyagok) jelölésére. Fényálló, 

a bélyegzõ és a párna nem válik ragadóssá.

Olajálló gumiklisés bélyegzõkhöz és ecsetes 

vagy stenciles átvitelhez. Oldószere: 445

Cement betonra Betonra bélyegzéshez vagy stencilezéshez. fekete, piros

Fény- és idõjárásálló. Olajálló gumiklisés 

bélyegzõkhöz és ecsetes vagy stenciles 

átvitelhez. Oldószere: 445

121 flexózáshoz Magas pigment tartalmú, gyorsan száradó, fekete, piros, kék,

idõjárás- és fényálló festék. Kifejezetten zöld, lila, sárga,

flexó nyomáshoz nyomó kartonokra, nyersfára, barna, szürke, fehér

juta és papírzsákra és más nedvszívó 

felületekre. Kézi bélyegzõvel is felvihetõ.

Gumi klisés nyomdagépekhez és gumi- vagy 

spec. polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 121

770 stencilezéshez Magas pigment tartalmú, folyékony festék fekete, piros, kék,

szivacsos hengerrel stencilezéshez minden zöld, sárga, fehér

nem-nedvszívó felületre. Idõjárás- és fényálló. (kívánságra más 

Nagyon gazdaságos. Szivacsos hengerhez, színek is)

gumibélyegzõhöz vagy gumi- és 

spec. polimerkliséhez. Oldószere: 420

Metal fémlemezekre Sheet-Metal. Vashordók, lakkozott és fekete, fehér

galvanizált fém dobozok és más 

nem-nedvszívó felületek jelölésére.

Maszatolás és idõjárásálló száradás után.

Olajálló gumiklisés bélyegzõkhöz és ecsetes 

vagy stenciles átvitelhez. Oldószere: 445

775 nedvszívó felületekre Nedvszívó felületek jelölésére (kartonok, fa, fekete, piros

stb.) szivacs hengerrel (gumi vagy mûanyag) 

vagy speciális ecsettel. Idõjárás- és fényálló. 

Híg és gazdaságos, nem kopik le.

Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 435

777 gépi felhordáshoz Kartonok, papírzacskók, stb. gépi jelöléséhez, fekete, piros, kék,

de kézi bélyegzõkhöz is jó. zöld, sárga, fehér

Vízálló, gyorsan száradó lenyomatot ad. A (kívánságra más

festék a hordozóban sokáig nem szárad be. színek is)

Flexo nyomó gépekkel (gumiklisés) és gumi- 

vagy spec. polimerklisés bélyegzõkkel 

használható. Oldószere: 430

Signo spray Magas minõségû, élénk színárnyalatú festék fekete, piros, kék, 

rekeszek, kartonok, zacskók, fémek és zöld, sárga, fehér

mûanyagok jelölésére.

Gyorsan szárad, idõjárás- és fényálló. 

Környezetbarát hajtógázt tartalmaz. 400 ml

Signo-Ex elfedõ spray A régi vagy helytelen jelölések elfedéséhez barnás

kartonon vagy fán. Gyorsan szárad, fényálló.

Miután használta a Signo-Ex-t a Signo-Spray 

ismét alkalmazható a felületen. A csomagolás 

így többször is használható. 400 ml

JJEELLÖÖLLÕÕ  FFEESSTTÉÉKKEEKK

4730

121

770

777

Signo

Signo-Ex
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MARK II bélyegzõpárna Gyorsan száradó bélyegzõfestékek nedvesen natúr

tartására alkalmas bélyegzõpárna.

Két légmentesen záró borítás védi a párnát 

a kiszáradástól. Használat során az egyik 

oldal végig zárva marad.

Amikor a használatban lévõ oldal kezd 

kiszáradni, csak meg kell fordítani a párnát 

és a friss oldalon folytatható a bélyegzés. 

A csukott oldal ez alatt ismét feltöltõdik.

A nagy nedvszívó képességû festéktároló 

rész, hónapokig biztosítja a MARK II ismételt 

feltöltés nélküli használatát.

Hasznos felülete: (2x) 10 x 6,5 cm.

No. 1. fémdobozos bélyegzõpárna Ajánlott oldhatatlan pigmentes bélyegzõ- natúr 

festékekhez (átlátszatlan festékek) és 

illékony oldószeres festékekhez.

Az ilyen típusú festékek nem használhatók 

a szokásos irodai párnákkal. Ennél a típusnál 

a párnabetét mindkét oldala használható. 

A festéket kis adagokban kell egy üvegrúd 

vagy dugó segítségével a párnába dörzsölni.

Ne tegyen egyszerre túl sok festéket a 

párnára, mert a lenyomatok maszatosak 

lehetnek. A speciális festékeket jól rázza fel 

vagy keverje össze használat elõtt.

Hasznos felülete: 165 x 90 mm

No. 2. fémdobozos Mint a fémdobozos 1. natúr 

bélyegzõpárna Hasznos felülete: 118 x 76 mm

Betétek filc - A fémdobozos 1 és 2 párnabetétének natúr

pótlására. 1 csomagban 5 betét.

- A „Soli” 1 és 2 párnabetétének pótlására.

1 csomagban 3 betét.

Soli 1. fémdobozos Speciális, szivacsos betéttel felszerelt natúr

bélyegzõpárna fémdobozos bélyegzõpárna.

Alkalmas oldószeres és normál 

bélyegzõfestékekhez is. 

Különösen szép lenyomatot biztosít.

Hasznos felülete: 160 x 90 mm

Soli 2. fémdobozos Mint a Fémdobozos Soli 1.

bélyegzõpárna Hasznos felülete: 118 x 67 mm

No.14 fadobozos Fedeles, fadobozos bélyegzõpárna. natúr

bélyegzõpárna (A párnabetét lehet speciális és olajos 

festékhez, vagy jelölõ festékekhez való: 

„nemez” vagy „Soli” betét).

Hasznos felülete: 30 x 12 cm

No.15 fadobozos bélyegzõpárna Mint a No. 14. natúr

Hasznos felülete: 30 x 25 cm

No.16 fadobozos bélyegzõpárna Mint a No. 14. natúr

Hasznos felülete: 45 x 20 cm

SSPPEECCIIÁÁLLIISS  BBÉÉLLYYEEGGZZÕÕPPÁÁRRNNÁÁKK

MARK II

Betétek

No. 14, 15, 16

�
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4726 acélmaró Acélból készült termékek bélyegzéséhez fekete

(borotvapenge, fûrészlap, szerszámok, 

gépalkatrészek).

A lenyomat feketére változik, 

és nem kenõdik.

Mély bemaratásra nem alkalmas.

A lenyomat sötétségi foka az adott acélon, 

attól függ, mennyi ideig érintkezik 

a maró festékkel.

Amint eléri a kívánt mélységet a 

lenyomat, a festéket semlegesíteni kell 

„Neutralon”-nal.

A korrózió megakadályozására a felületet 

be kell kenni zsírral vagy olajjal.

A bélyegzõpárna tokja nem készülhet fémbõl.

Saválló gumiklisés bélyegzõhöz.

KR acélmaró, erõs Erõsen maró változata a fekete

4726-os festéknek. 

Akkor kell alkalmazni, ha a bélyegzendõ 

anyag tulajdonságai miatt a 4726-os 

festék nem megfelelõ (pl. néhány 

rozsdamentes acél). 

Nem alkalmas mély maratásra.

Más tudnivalók, mint a 4726-osnál.

Saválló gumiklisés bélyegzõhöz.

4727 bronzító Bronz-oxid. A vas, az acél, azon felül barna

a sárga- és vörösréz barnítására 

alkalmas festék.

Rongy vagy vattadarabot kell átitatni 

a bronz-oxiddal, és a barnítani kívánt 

felülethez kell nyomni.

A kapott tónus desztillált vízzel történõ 

hígítással befolyásolható.

Patina patinázó Sárga- vagy vörösréz felületeken, barna

amelyek bronz-oxiddal be lettek sötétítve, 

ezzel a folyadékkal kezelve, 

patina bevonat érhetõ el („patinás hatású”). 

Rongydarabot átitatva és körkörös 

mozdulatokkal kell a felületet átkenni. 

Aránylag rövid idõ múlva a kívánt 

hatás megjelenik.

Neutralon maró-semlegesítõ Olyan folyadék, amely semlegesíti az 

Acélmaró 4726 és KR festékeket.

FFÉÉMMMMAARRÓÓ  FFEESSTTÉÉKKEEKK  ÉÉSS  KKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTÕÕKK

4726

4726
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UV-I nedvszívó felületekre Napfénynél láthatatlan, UV fényben uv fényben zöldes-kék

(366 nm, fekete fény) látható 

lenyomatot adó festék.

Nedvszívó felületeken használható 

(karton, papír). 

Alkalmazzák csomagolások biztonsági 

jelölésére, és mint belépési ellenõrzõ 

jelölés az emberek kezén diszkókban. 

Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzõkhöz.

UV-ST gyorsan száradó Gyorsan száradó változata az UV I-nek. uv fényben zöldes-kék

Gumiklisés bélyegzõkhöz

UV-LT lassan száradó Lassan száradó változata az UV I-nek. uv fényben zöldes-kék

Azonos paraméterei vannak, 

mint az UV I-nek.

Gumiklisés bélyegzõkhöz

1063 nedvszívó felületekre Nedvszívó felületek jelölésére. uv fényben rózsaszín

UV fényben rózsaszín. 

Gumiklisés bélyegzõkhöz

UV-II nemnedvszívó felületekre Az UV I-hez hasonló, azonban uv fényben zöldes-kék

nemnedvszívó felületekre ajánlott 

(fényezett papír, mûanyag, fém).

Emberi bõrön nem használható!

Gumiklisés és gépi bélyegzõkhöz.

948 filctollakba Gyorsan száradó festék, amely uv fényben zöldes-kék

napfényben nehezen látható. 

Különbözõ nemnedvszívó 

felületre javasolt.

Alkalmazható filctollak feltöltésére is.

Gumiklisés bélyegzõkhöz és filctollakhoz.

1067 látható Az UV I-hez hasonló, de normál fényben uv fényben: 

is látható. világos zöld (sárgás)

napfényben: 

neonsárga

4330 látható Nedvszívó felületekre javasolt. uv fényben: 

Pigmenttel telített, erõs szín, amely rózsaszín

normál fényben is látszik. napfényben:

UV fényben fényesen világít. neonsárga

Fényálló.

UUVV  FFÉÉNNYYBBEENN  VVIILLÁÁGGÍÍTTÓÓ  BBÉÉLLYYEEGGZZÕÕFFEESSTTÉÉKKEEKK

UV-I

1063

UV-II
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843 hegesztõ elektródákra Magas pigment tartalmú bélyegzõfesték. fekete, fehér

600°C-ig hõálló. Hegesztõ elektródák 

jelölésére használatos.

Flexonyomó gépekkel és gumi- valamint 

spec. polimerklisés bélyegzõkkel használható.

Oldószere: 430

Firehoses fecskendõkre Természetes szálakból készült tömlõk fekete, világos kék

súrlódás, horzsolás álló bélyegzéséhez.

Gumi- és fémklisés valamint spec. 

polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 455

4731 gumikra Sima felületû gumikhoz ajánlott fekete, piros, kék,

(kerékpárgumi, gumikesztyû). zöld, lila, sárga,

Gyorsan szárad, jól tûri a súrlódást. fehér

Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 425

8060 árazáshoz Minden típusú kereskedelmi csomagolásra fekete, lila

megfelelõ. Gyorsan felszívódik a papíron, 

ezért nem maszatolódik.

Nemnedvszívó felületeken, mint pl. fényes 

karton, sokféle mûanyag, stb. is alkalmazható.

Aránylag hosszú ideig friss marad a 

bélyegzõpárnán. Gumiklisés önfestékezõ 

bélyegzõkhöz.

8122 P egészségügynek Az egészségügyben használatos piros, kék, zöld,

csomagolások bélyegzéséhez. barna, fehér,

Gázzal és gamma sugárral sterilizálható. sötét-piros

Más jellemzõi az R9-essel megegyeznek.

A legkülönbözõbb nemnedvszívó 

felületeken is használható.

Gumi- és spec. polimerklisésbélyegzõkhöz.

Oldószere: 405

8280 P sötét felületekre Nagy koncentrátumú speciális piros, kék, zöld,

bélyegzõfesték. Sötét tónusú felületekre sárga, fehér

javasolt (fém, mûanyag, üveg, porcelán, 

gumi, bõr stb.).

Gyorsan szárad, nem maszatolódik, jól fed, 

erõsen tapad, benzin, olaj és vízálló.

Gumi- és fémklisés valamint spec. 

polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 420

4733 jegyekre Kézi bélyegzõk párnáiba javasolt. A festék fekete, piros,

beszívódik a jegy nedvszívó papírjába, kék, lila

így nem maszatolódik el az érintéstõl.

Kézi fém vagy gumi (olajálló) klisés bélyegzõkhöz.

8150 víz- és benzinálló Víz- és benzinálló, gyorsan száradó festék, fekete

nemnedvszívó felületekre.

Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzõkhöz.

Oldószere: 8150

EEGGYYÉÉBB  BBÉÉLLYYEEGGZZÕÕFFEESSTTÉÉKKEEKK

843

4731

8122 P



21

Az adott festék leírásánál jelezzük oldószerének típusszámát. Ha az oldószer típusszáma a festék típusszámával

megegyezik vagy az oldószer a víz, az alábbi részletezésben nem szerepel.

KÓD JELLEMZÕ ISMERTETÕ

GF tisztító irodai festékekhez Olajmentes festékkel használt polimer- és 

gumiklisés bélyegzõk tisztítására alkalmas.

Nem károsítja a klisét.

390 tisztító olajtartalmú Olajtartalmú bélyegzõfestékkel használt gumi-

festékekhez és fémklisés valamint spec. polimerklisés 

bélyegzõkhöz.

Nem károsítja az olajálló bélyegzõgumit.

1064 tisztító spec. festékekhez Speciális bélyegzõfestékekkel használt 

bélyegzõ klisék tisztításához.

...............................................................................................................................................................................

405 oldószer Az R9, R9 FP, 967, 8080, 8084, 754, 337, 

382, 181/117a, 382 Ch, Brake, 8260, 8122 P

festékek oldásához.

410 oldószer A 8170, BA 4710, Co 4713, Kro 4714, 

R9 FP-ST festékek oldásához.

415 oldószer A 8081 P, SK 4713, 794, 8240/FP

festékek oldásához.

420 oldószer A 200 PR, Kroska, 801, 770, 8280 P

festékek oldásához.

425 oldószer A 186, 1026 ST, 947 ST, 8010 Q, 8100 Q, 

4731 festékek oldásához.

430 oldószer Az 500, 840, 777, 843 festékek oldásához.

435 oldószer A 775 festék oldásához.

440 oldószer A 181/117b festék oldásához.

445 oldószer A 4730, Cement, Metal festékek oldásához.

450 oldószer A 181/117c festék oldásához.

455 oldószer A 790, Firehoses festékek oldásához.

465 oldószer A 1940, 1940 konc., Ariston festékek oldásához.

470 oldószer A 1026 festék oldásához.

TTIISSZZTTÍÍTTÓÓSSZZEERREEKK  ÉÉSS  OOLLDDÓÓSSZZEERREEKK
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Beküldõ (Cégbélyegzõ, elérhetõség, kontaktszemély):

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Az Ön referencia száma: ........................................................................................

1. Jelölendõ anyag típus:

Felület: nedvszívó / nemnedvszívó* világos / sötét*

Különleges jellemezõ: (pl. olajos felület):..............................................................................................................................................................

2. Kívánt színtónus (esetleg valamely színrendszerben, pl RGB, Pantone stb.): ............................................................................................

3. Jelölési módszer:

� Normál gumibélyegzõ � Gumibélyegzõ, olaj-, vagy saválló

� Fotopolimer klisés bélyegzõ: vizes kimosású / vegyszeres kimosású � Fém klisés bélyegzõ, sorszámozó bélyegzõ

� Automatikus bélyegzõ gép mikrocellás klisével

Kérjük, határozza meg a bélyegzõ gyártóját (márkanevét) és típusát (típusszám): ............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

4. Festékezési módszer (párnával):

� Normál irodai bélyegzõpárna (textil / szivacsos anyag) � Nemez betétes párna

� Nemezhenger � Szivacshenger

� Más:

5. Festékezés stencil és spray / ecset / henger (szivacs)*

6. a) Követelmények a festékkel / lenyomattal kapcsolatosan:

� Normál száradási idõ (30-60 mp) � Gyors száradás (1-5 mp)

� Vízálló � Idõjárás-álló

� Fényálló � Hõálló ......°C-ig

� Forralás-álló ......°C-ig � Ellenáll a következõ oldószereknek:.................................................

b) Milyen speciális tulajdonságai legyenek a festéknek? ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

7. Az alábbi festéket használtuk eddig: ................................................................................................................................................................

A negatív jellemzõi: ...............................................................................................................................................................................................

A pozitív jellemzõi: ................................................................................................................................................................................................

� = tegyen jelölést a szükséges helyre *= húzza át a szükségtelen kifejezést

JAVASLATUNK (A gyártó / forgalmazó tölti ki):

A megfelelõ festék:................................................................................................................................................................................................

A legideálisabb felhasználási mód: .......................................................................................................................................................................

A legideálisabb szín: .............................................................................................................................................................................................

Indoklás:................................................................................................................................................................................................................

Ár:..........................................................................................................................................................................................................................

Szállítási határidõ:.................................................................................................................................................................................................

Minimális rendelési mennyiség / kiszerelés:.........................................................................................................................................................

Megjegyzés: ..........................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Tisztelt Ügyfelünk!

Szeretnénk segíteni bélyegzési, jelölési problémájának megoldásában, de ehhez szükségünk van az alábbi kérdõív

adataira. Kérjük, mellékeljen anyagmintát is, amennyiben lehetséges.

KKÉÉRRDDÕÕÍÍVV
Kérjük lefénymásolni, kitölteni és címünkre visszaküldeni szíveskedjen!

P. H.



Az Ön STK-partnere:


