
DANSK 

EASYLINE ® EDGE 
Højtydende linjemarkeringssystem 

FARVE EASYLINE EDGE SPRAY MALING 750 ml        FARVE  VARENR. 

RAL 9016 HVID 80047000 

RAL 1023 GUL 80047001 

RAL 3020 RØD 80047002 

RAL 5017 BLÅ 80047003 

RAL 6024 GRØN 80047004 

RAL 2009 ORANGE 80047005 

RAL 9017 SORT 80047006 

RAL 7038 GRÅ 80047007 

- FLUORO GUL  80047009 

RÆKKEEVNE 

LINJE METER 
BREDDE PR. DÅSE 

50 mm op til 90 

75 mm op til 70 

100 mm op til 50 

Se tekniske datablade 
på: 
www.itw-spraytec.dk 

VARENUMMER TILBEHØR 

88008000 HÅNDAPPLIKATOR 
Til frihåndsmarkering og skabeloner 

8801100 SKABELONSÆT 150 mm – STORE BOGSTAVER      

8801200 SKABELONSÆT 300 mm – STORE BOGSTAVER 

HÅNDHOLDT APPLIKATOR 
Varenr.: 80046013 

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS 
T +44 (0) 113 232 2600 
F +44 (0) 113 232 2740 
E customer.service@rocol.com
En del af ITW www.itw.com 

www.rocol.com 
ROCOL ® og EASYLINE ® er varemærker 
tilhørende ITW Inc. 

ELBE0320 V1 

OPSTRIBNING PÅ
DEN LETTE MÅDE 

NYT 

ITW Kundeservice 
Telefon +45 86 82 6444 
E-mail info@itw-spraytec.dk
www.itw-spraytec.dk

EASYLINE®
  EDGE 

LINJEMARKERING PÅ DEN LETTE 
MÅDE 

Ydeevne, der er til at stole på 

mailto:customer.service@rocol.com
http://www.itw.com/
http://www.rocol.com/
mailto:info@itw-spraytec.dk


NYT EASYLINE    EDGE 
Patenteret luftstrømssystem til markering af skarpe, langtidsholdbare linjer 

Du har kontrollen: Linjemarkering på få minutter 
til små eller mellemstore områder 

Vognen er hurtig at samle og enkel at bruge – der 
er hverken brug for erfaring eller værktøj 

Bredt udvalg af farver og tilbehør 

Hvorfor vælge EASYLINE® EDGE? 
Med en overlegen malingsblanding kombineret med 
den præcisionsudviklede EASYLINE®EDGE-applikator, 
giver EASYLINE®EDGE-systemet skarpe, lige og 
holdbare linjer.

God værdi for pengene 

NY FUNKTION 
KAN NU 
MALE BUEDE 
LINJER 

Justerbare stabilisatorer bagpå 
Vognen er fleksibel så den kan bruges til at 
male tæt ved kantsten, vægge, reoler og til at 
male buede linjer. 

Til markering både inde og ude. 
Til opmarkering af 
parkeringspladser, lager,  
butikker, fabriksgulve, 
legepladser, sportsbaner og  
andre hårde plane overflader 

Højdejusterbart håndtag 
Kan vippes for bedre komfort. 

Reducerer nedetid – da tørretiden er 
hurtig. Er overfladetør på 10 min. og 
trafikklar efter 30 min.* 

Let anvendelig, så du hurtig selv kan 
klare alle opmærkninger 

Leveres i robust kasse. Bruges til 
opbevaring og let at have med 

Skarpere kanter end konkurrenternes 
Patenteret luftstrømssystem og forbedret 
design på afdækningspladerne giver skarpere 
linjer sammenlignet med førende konkurrenter 
af linjemarkering. 

Justering af linjebredde 

Se vores website for flere info: 
www.itw-spraytec.dk 

Stort indhold af farvepigmenter, giver 
flotte og mere holdbare opmærkninger 
end lignende produkter 

Maling i høj kvalitet giver længerevarende 
linjer/streger 

Med god malingskvalitet og vognen sparer 
du tid ved let og hurtig påføring 

Overlegen ydeevne 
Unik vejmarkerings epoxy efterlader holdbare 
linjer 

Modstandsdygtig over for de fleste almindelige 
kemikalier og rengøringsprodukter, f.eks. benzin, 
diesel, gulvrensevæsker, osv. 

Unikt drivmiddelsystem fungerer konsekvent, 
selv ved svingende temperaturer 

Designet og understøttet af vores tekniske team 
af kemikere og ingeniører 

Det sikre valg 
Med det effektive system undgår man direkte 
håndtering af og eksponering for maling og 
opløsningsmidler ** 

Forbedret hjuldesign 
Forøget stabilitet og lettere 
at bruge på mere rå flader. 

Brug din mobil til 
at scanne QR-
koden, Her kan du 
se en demo-video. 

Vælg en hvilken som helst linjebredde fra 50 til 100 mm. Kan tilpasses fuldstændigt efter dine behov. 
Trinløs justering.

Forbedrede linjekanter og -kvalitet 
Finner og silikonebørster styrer malingstrømmen og giver ensartet linjekvalitet også over lange afstande. 

BREDT UDVALG AF 
FARVER 

* I overensstemmelse med ASTM D711 
** Formuleringen er ikke irriterende og ikke skadelig for miljøet eller vandlevende organismer i 

overensstemmelse med EU-direktiv 1272/2008 
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