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Artline Multi Pen Massimo AR-025 

Marker Permanentny Massimo  

 

2,0 – 5,0 mm (szerokość linii) 

 

KOD WYROBU Artline Multi Pen Massimo AR-025 

KATEGORIA Kryjący marker pigmentowy, tusz na bazie wody 

ZASTOSOWANIE Możliwość wykorzystania na dowolnym podłożu: 

papier, metal, guma, drewno, szkło, plastik 

WYMIENIALNOŚĆ WKŁADU Niewymienialny 

CECHY WYROBU Idealny do zastosowań artystycznych i 

rzemieślniczych oraz wypisywania kart. 

Tusz odporny na blaknięcie 

Najbardziej uniwersalny marker: 1 marker, 2 

końcówki, 3 szerokości linii  

TOKSYCZNE SKŁADNIKI TUSZU Nie zawiera ksylenu 

 

• ELEMENTY SKŁADOWE 

 

TUSZ RODZAJ Woda, alkohol, żywica rozpuszczalna w wodzie, 

pigment 

 KOLORY 12 kolorów (czarny, niebieski, czerwony, brązowy, 

żółty, żółtozielony, biały, pastelowy różowy, 

pastelowy pomarańczowy, pastelowy zielony, 

pastelowy niebieski, pastelowy fiolet 

 POJEMNOŚĆ Gruba końcówka: 5,2 gr., cienka końcówka: 2,7 gr. 

UCHWYT  Polipropylen 

ZBIORNIK TUSZU  Poliester 

NASADKA  Polipropylen 

KORPUS  Polipropylen 

KOŃCÓWKA KSZTAŁT Gruba końcówka: ścięta, cienka końcówka: stożek 

 MATERIAŁ Gruba końcówka: włókno poliestrowe, cienka 

końcówka: włókno poliestrowe 

 

* KONTROLA JAKOŚCI 

 

PODSTAWA PRAWNA Nasadka i zatyczka spełniające wymogi normy 

British Standard 

SERIA PRODUKCYJNA Podano na pudełku zawierającym 12 szt. wyrobu 

 

* CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA 

 

SZEROKOŚĆ LINII  Gruba końcówka: 5,0 mm, cienka końcówka: 2,0 

mm 

DŁUGOŚĆ LINII  Przec.: gruba końcówka: 100 m, cienka końcówka: 

250 m (długość linii może różnić się w zależności 

od koloru) 

Metoda testowa: kąt 65°, ciężar 50 g, szybkość 

przesuwu 7 cm/sek., na podłożu papierowym 

Przec.: gruba końcówka: 180 m, cienka końcówka: 

230 m (długość linii może różnić się w zależności 

od koloru) 

Metoda testowa: pismo odręczne na folii OHP. 



CZAS SCHNIĘCIA KOŃCÓWKA 10 minut 

 PISMO 1 minuta na folii poliestrowej 

ODPORNOŚĆ NA 

BLAKNIĘCIE 

 Dobra 

UWAGI  * Markera należy używać wyłącznie do znakowania 

i rysowania. Nie używać do innych celów. 

* W przypadku spożycia i kontaktu z oczami, 

natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

* Unikać kontaktu z oczami bądź przedłużonego 

kontaktu ze skórą. 

* Kiedy marker nie jest użytkowany, 

przechowywać w pozycji poziomej z nałożoną 

nasadką. 

 
 


