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SPRAY-URI PROFESIONALE 
PENTRU MARCAJE FORESTIERE



NEON FOREST MARKING PAINT 

spray fl uorescent NEON pentru marcaje forestiere 

Spray-urile fl uorescente  NEON pentru marcaje forestiere, datorită 

luminozităţii intense, sunt ideale pentru marcarea copacilor 

destinaţi tăierii. O duză specială de pulverizare pentru scriere, 

recomandă de asemenea produsul pentru etichetarea stocurilor 

de cherestea sau lemn tăiat.

PERMANENT FOREST MARKING PAINT 

spray PERMANENT pentru marcaje forestiere 

Spray-urile PERMANENTE pentru marcaje forestiere sunt special 

concepute pentru utilizarea în cazurile în care marcarea trebuie să 

reziste timp foarte îndelungat, ca de exemplu marcarea traseelor 

de exploatare forestieră sau marcarea copacilor ce urmează a fi  

tăiaţi în viitor. 

Domeniu de utilizare: Domeniu de utilizare:

luminozităţii intense, sunt ideale pentru marcarea copacilor 

destinaţi tăierii. O duză specială de pulverizare pentru scriere, 

recomandă de asemenea produsul pentru etichetarea stocurilor 

de cherestea sau lemn tăiat.

concepute pentru utilizarea în cazurile în care marcarea trebuie să

reziste timp foarte îndelungat, ca de exemplu marcarea traseelor 

de exploatare forestieră sau marcarea copacilor ce urmează a fi  

tăiaţi în viitor. 



 calitate germană garantată de certifi carea KWF 

 (singurul atestat la nivel naţional în Germania şi 

 la nivel european în ceea ce priveşte tehnologiile, 

 uneltele, furnizorii şi echipamentele de protecţie 

 folosite în industria forestieră); 

 culori intense, strălucitoare; 

 vizibilitate îndelungată: 2-3 ani pentru varianta de spray 

 fl uorescent NEON, maxim 10 ani pentru varianta Permanent;

 rezistenţă la îngheţ și la temperaturi de până la -20°C;

 rezistenţă deosebită la intemperii și radiaţii solare;

 aderă foarte bine chiar şi pe suprafeţe umede;

 proprietăţi de acoperire foarte bune;

 raport favorabil preţ/calitate;

 vizibilitate optimă (inclusiv din aer);

 ambalaje reciclabile;

 valvă cu sistem de auto-curăţare care asigură consumarea 

 produsului în procent de 100%;

 uşor de aplicat, consum optim datorat duzei profesionale;  

 dispozitiv metalic pentru aplicare;

 nu conţine toluen, cadmiu, plumb sau alte metale grele;

 duză specială pentru scriere ce permite un control perfect 

 al dispersării, pentru etichetarea stocului de cherestea;

 sistem patentat de identifi care a culorii datorită inelelor speciale.

Caracteristici:

ACCESORII

Dispozitiv metalic pentru aplicarea mai uşoară a spray-urilor 

de marcaj forestier în varianta standard.

DISTEIN Spot remover (150ml)  - soluţie pentru îndepărtarea

petelor de vopsea de pe haine. 

Duze disponibile: 

DUZĂ

STANDARD

DUZĂ

ERGONOMICĂ

Culori:

NEON FOREST MARKING PAINT
spray fl uorescent NEON pentru marcaje forestiere

PERMANENT FOREST MARKING PAINT 
spray PERMANENT pentru marcaje forestiere

Neon roșu 647949  201318

Neon portocaliu 647987  201332

Neon galben 647970  201325

Neon albastru 647994  201349

Neon verde 648014  201356

Neon roz 647963  201363

Permanent roșu 156243 201400

Permanent portocaliu 174513 201455

Permanent galben 156250  201417

Permanent albastru 156236  201424

Permanent verde 156229  201431

Permanent alb 174285  201448

Standard negru 648533  201370

Standard alb 648519  201387

Culoare duză duză
 standard ergonomică

Culoare duză duză
 standard ergonomică

 COD PRODUS COD PRODUS  COD PRODUS COD PRODUS
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