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data: 16.05.2012 r. 
 

Paint Marker TO-440 
 
2,0 – 3,6  mm (szerokość linii) 
 
KOD WYROBU TO-440 Marker olejowy Toma 
KATEGORIA marker z farbą olejową 
ZASTOSOWANIE Wszystkie powierzchnie 
WYMIENIALNOŚĆ WKŁADU Niewymienialny 
CECHY WYROBU Najbardziej uniwersalny marker olejowy, 

Wysoka wydajność – niezmywalny, wodoodporny, 
do wielu zastosowań. 
Nadaje się do użytku na metalu, drewnie, gumie, 
betonie, kartonie, plastiku, szkle itp. 
Intensywne kolory, ostry zapach. 

TOKSYCZNE SKŁADNIKI TUSZU Nie zawiera ksylenu ani toluenu, zawiera 
isopropanol. 

 
• ELEMENTY SKŁADOWE 
 
TUSZ RODZAJ Tusz na bazie alkoholu,  permanentny. 
 KOLORY wersje kolorystyczne: czarny, czerwony, zielony, 

jasno zielony, niebieski, żółty, jasno niebieski, 
pomarańczowy, brązowy, biały, fioletowy, złoty, 
srebrny 

 POJEMNOŚĆ Około 10 ml 
UCHWYT  Polipropylen 
ZBIORNIK TUSZU  Poliester 
NASADKA  Polipropylen 
KORPUS  Aluminium 
KOŃCÓWKA KSZTAŁT końcówka: stożek 
 MATERIAŁ końcówka: poliester 
WYMIARY 
MARKERA 

DŁUGOŚĆ 
CALKOWITA Z 
NASADKĄ 

140 mm 

 DŁUGOŚĆ BEZ 
NASADKI 

136 mm 

 DŁUGOŚĆ 
KOŃCOWKI  

8 mm 

 ŚREDNICA 
KOŃCÓWKI 

4,5 mm 

 ŚREDNICA 
KORPUSU 

15 mm 

* PRZECHOWYWANIE I PAKOWANIE 
PRZECHOWYWANIE 
W TEMPERATURZE  

0-60 C OPAKOWANIE  KARTONIK 12 
SZTUK 

UŻYWANIE W 
TEMPERATURZE  

0-50 C OPAKOWANIE 
ZBIORCZE  

KARTON 576 SZTUK 

PRZYDATNOSĆ DO 
UZYCIA 

2 LATA   

 
* CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA 
 
SZEROKOŚĆ LINII   Końcówka: 2,0- 3,6 mm 



DŁUGOŚĆ LINII  Przeciętnie około 230-285 m (długość linii może 
różnić się w zależności od koloru) 
 

CZAS SCHNIĘCIA KOŃCÓWKA Brak danych 
 PISMO Na papierze- 30 sekund, stal-30-60 s; drewno-15-

30 s; szkło 1-2 min,  
ODPORNOŚĆ NA 
BLAKNIĘCIE 

 Bardzo dobra 

UWAGI  * Markera należy używać wyłącznie do znakowania 
i rysowania. Nie używać do innych celów. Po użyciu 
zamykać. Przed użyciem wstrząsnać, przy 
pierwszym użyciu pompować aż spłynie tusz. 
Chronić przed wysokimi temperaturami i ogniem, 
nawet po zużyciu 
* Dla uniknięcia wycieku tuszu nie upuszczać. 
* Tuszu (plam) nie da się usunąć z odzieży. 
* Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. 
* Substancja szkodliwa w przypadku spożycia. 
Szkodliwe opary. Unikać kontaktu z oczami bądź 
przedłużonego kontaktu ze skórą. W przypadku 
spożycia i kontaktu z oczami, natychmiast 
skontaktować się z lekarzem. 
* Przy długotrwałym użyciu zapewnić dobrą 
wentylację pomieszczenia. 
* Kiedy marker nie jest użytkowany, 
przechowywać w pozycji poziomej z nałożoną 
nasadką. 
* Środek palny. Nie używać ani nie składować w 
pobliżu źródeł ciepła bądź płomieni oraz nie 
wrzucać markera do ognia. 

 
 


