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Mercalin Markeringsverf

we respect
human needs
and the
environment

Mercalin is hét toonaangevende merk in Noord-Europa en Scandinavië.
Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij spuitbussen produceren die
voldoen aan de speciale wensen en vereisten van onze klanten. Technima
Benelux is verantwoordelijk voor de distributie op de Europese markt.
Ergonomisch design

Duurzaamheid en zichtbaarheid

Spuitbussen van Mercalin zijn voorzien van een

Mercalin verf is gemaakt van de beste grond-

veiligheidskap zodat professionals ze met slechts

stoffen welke garant staan voor een zeer hoge

één hand kunnen activeren.

kwaliteit markeringsverf voor elke professional!
Van tijdelijke markeringsverf (Mercalin TS) tot
markeringsverf voor lange duur (Mercalin RS),

Breed assortiment kleuren
Mercalin markeringsverf is beschikbaar in vele
kleuren om aan al uw eisen te voldoen, inclusief
opvallende fluorescerende kleuren voor nog

our commitment to clean and safe working conditions

betere zichtbaarheid.

onze producten zijn voor professioneel gebruik!

Mercalin RS
Markeringsverf voor de bouw

Kenmerken

Eigenschappen & toepassingen

Werkveld: Openbare werken en constructie

• Toepasbaar op een breed scala van oppervlakken

Applicatie: Markering / wegen / geodesie

zoals: beton, asfalt, gras, grind, zand, steen, hout

Type: Non-fluorescerende markeringsverf

• Een zeer robuuste veiligheidskap die met slechts

Levensduur: 12 maanden

Mercalin RS is een veelzijdige markeringsverf voor het gebruik bij de aanleg van
wegen, gebouwen, tunnels en mijnen. Een veel gebruikte spuitbus in de geodesie.
Wordt voornamelijk buiten gebruikt en is voorzien van een veiligheidskap. Eenvoudig
in alle standen te gebruiken dankzij het 360° ventiel. Mercalin RS kan op diverse (zelfs
vochtige) oppervlakken worden gebruikt, onder andere asfalt, beton, gras, grind,
hout, steen en ijs.

één hand kan worden geopend

Inhoud: 500 ml

• Droogtijd: 10 minuten

Verpakkingseenheid: Doos à 12 stuks

• Dekking: uitstekend
• Zichtbaar: 9-12 maanden (afhankelijk van het
oppervlak en toepassing)
• Gebruikstemperatuur: -20°C tot 50°C
• Een breed scala van verschillende niet
fluorescerende kleuren

Kleuren
Geel, Rood, Groen, Oranje, Blauw, Zwart

GEEL
ART.NR:
465102050

ROOD
ART.NR:
465103050

BLAUW
ART.NR:
465105050

ZWART
ART.NR:
465106050

GROEN
ART.NR:
465104050

ORANJE
ART.NR:
465107050

Mercalin Marker
Fluorescerende markeringsverf voor de bouw

Kenmerken

Eigenschappen & toepassingen

Werkveld: Openbare werken en constructie

• Toepasbaar op een breed scala van oppervlakken

Applicatie: Markering / identificatie / geodesie
Type: Fluorescerende markeringsverf
Levensduur: 12 maanden

Mercalin Marker (Fluor) is een opvallende markeringsverf voor het gebruik bij de
aanleg van wegen, gebouwen, tunnels en mijnen. Een veel gebruikte spuitbus in de
geodesie. Wordt voornamelijk buiten gebruikt en is voorzien van een veiligheidskap.
Eenvoudig in alle standen te gebruiken dankzij het 360° ventiel. Mercalin Marker kan
op diverse (zelfs vochtige) oppervlakken worden gebruikt, onder andere asfalt, beton,
gras, grind, hout, steen en ijs.

zoals: beton, asfalt, gras, grind, zand, steen, hout
• Een zeer robuuste veiligheidskap die met slechts
één hand kan worden geopend

Inhoud: 500 ml

• Droogtijd: 10 minuten

Verpakkingseenheid: Doos à 12 stuks

• Dekking: uitstekend
• Zichtbaar: 9-12 maanden (afhankelijk van het
oppervlak en toepassing)
• Gebruikstemperatuur: -20°C tot 50°C
• Een breed scala van verschillende niet
fluorescerende kleuren

Kleuren
Geel, Rood, Groen, Oranje, Blauw, Paars, Rose, Wit

FLUOR

FLUOR

FLUOR

FLUOR

GEEL
ART.NR:
476112030

ROOD
ART.NR:
476119030

GROEN
ART.NR:
476114030

ORANJE
ART.NR:
476117030

FLUOR

FLUOR

FLUOR

FLUOR

BLAUW
ART.NR:
476105030

PAARS
ART.NR:
476119530

ROSE
ART.NR:
476116030

WIT
ART.NR:
476111030

Mercalin TS
Tijdelijke markeringsverf
Mercalin TS is een markeringsspray die wordt gebruikt voor tijdelijke markering.
Deze markeringsverf kan worden gebruikt op asfalt, beton, gras of grind op voetbal-,
tennis- en golfterreinen. Aanbevolen voor sportevenementen zoals marathons of
wielerwedstrijden. Leverbaar in een 600ml spuitbus.

Kenmerken

Eigenschappen & toepassingen

Werkveld: Evenementen / constructie

• Uitstekende hechting

Applicatie: Tijdelijke markering / wegen

• Applicatie op diverse ondergronden: bitumen, gras,

Type: Non-fluorescerende markeringsverf

beton, zand etc.

Levensduur: 2 maanden

• Droogtijd: 10 minuten

Inhoud: 600 ml

• Gebruikstemperatuur: -20 tot 50 ° C

Verpakkingseenheid: Doos à 12 stuks

• Markeringsduur: tijdelijk/kort ook op vochtige
oppervlakken
• Zichtbaar tot 8 weken (afhankelijk van het
oppervlak, toepassing en Uv-straling)

Kleuren
Blauw, Geel, Rood, Oranje, Wit

BLAUW
ART.NR:
46500505

WIT
ART.NR:
46500105

GEEL
ART.NR:
46500205

ROOD
ART.NR:
46500305

ORANJE
ART.NR:
46500705

Mercalin Striper Pro
Linemarker Pro

Kenmerken

Eigenschappen & toepassingen

Werkveld: Industrie, fabrieken, logistiek

• Hechting: uitstekend

Applicatie: Belijning - Lijnmarkering

• Goed bestand tegen weersinvloeden

Type: Lijnmarkeringsverf

• Droogtijd: 15 tot 20 minuten

Levensduur: 12 maanden

• Zichtbaar: 12 maanden (afhankelijk van de

Inhoud: 750 ml

Mercalin Striper Pro is een zeer hoogwaardige lijnmarkeringsspray, voor gebruik in
magazijnen met veel verkeer van vorkheftrucks en vrachtwagens. Niet aanbevolen
voor gebruik op nieuwe epoxy(vloeren). Uitgevoerd in spuitbussen van 750 ml met
een 180° ventiel.

Verpakkingseenheid: Doos à 6 stuks

oppervlakken en toepassing)
• Gebruikstemperatuur: +5° C tot 50° C

Kleuren
Geel, Wit

GEEL
ART.NR:
468002060

WIT
ART.NR:
468001060

Mercalin Striper
Lijnmarker

Kenmerken

Eigenschappen & toepassingen

Werkveld: Industrie, parkeerterreinen

• Hechting: uitstekend

Applicatie: Belijning - Lijnmarkering

• Goed bestand tegen weersinvloeden

Type: Lijnmarkeringsverf

• Droogtijd: 15 tot 20 minuten

Levensduur: 12 maanden

• Zichtbaar: 12 maanden (afhankelijk van de

Inhoud: 500 ml

Mercalin Striper is een hoogwaardige, kwalitatieve lijnmarkeringsspray voor binnen
en buiten. Geschikt voor magazijnen, gras, sportvelden, parkeerterreinen en voor
intern verkeersbeheer binnen de industrie. Niet aanbevolen voor gebruik op nieuwe
epoxy(vloeren). Wordt geleverd in 500ml spuitbussen met een 180° ventiel.

Verpakkingseenheid: Doos à 12 stuks

oppervlakken en toepassing)
• Gebruikstemperatuur: +5° C tot 50° C

Kleuren
Blauw, Geel, Rood, Groen, Wit, Zwart, Clear Coat

BLAUW
ART.NR:
476005030

GEEL
ART.NR:
476002030

ROOD
ART.NR:
476003030

WIT
ART.NR:
476001030

ZWART
ART.NR:
476006030

CLEAR COAT
ART.NR:
476000030

GROEN
ART.NR:
476004030

Mercalin Asphalt Marker
Infratechniek markeringsverf
Veelgebruikte spray in de infratechniek. Ideaal voor uitzetten, stippen, teksten etc.
Het heeft een zeer hoge dekking, goede duurzaamheid en is slijtvast. Mercalin
Asphalt Marker is sneldrogend en bestand tegen benzine, chemicaliën en
weersinvloeden. Mercalin Asphalt Marker wordt geleverd in 600ml spuitbussen met
een 180° ventiel.

Kenmerken

Eigenschappen & toepassingen

Werkveld: Infrastructuur - wegenbouw

• Toepasbaar op een breed scala aan oppervlakken

Applicatie: Markering – wegenbouw/ infra

zoals: beton, asfalt, gras, grind, zand, steen, hout

Type: Non-fluorescerende markeringsverf

• Hechting: uitstekend

Levensduur: 6 - 8 maanden

• Dekking: goed

Inhoud: 600 ml

• Droogtijd: 10 minuten

Verpakkingseenheid: Doos à 12 stuks

• Zichtbaar: 6-8 maanden (afhankelijk van de
oppervlakken en toepassing)
• Gebruikstemperatuur: +5° C tot 50° C

Kleuren
Wit, Geel, Zwart

WIT
ART.NR:
465111050

GEEL
ART.NR:
465112050

ZWART
ART.NR:
465116050

Technima Benelux B.V.
Hambakenwetering 22A
5231 DC  ’s-Hertogenbosch
The Netherlands
T. +31 73 631 43 45
info@technimabenelux.com
www.technimabenelux.com

