
 

 

   

 
 

 

Fabrikant: 

CRC Industries Europe BVBA 
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – België 
Tel.  (32) (0) 52 45 60 11  Fax  (32) (0) 52 45 00 34 
www.crcind.com 

TECHNISCHE GEGEVENS 
1/2 

 

CRC MARKER PENS 
9 different colors 

 
 

1. ALGEMENE BESCHRIJVING 

Markerpen voor alle ondergronden met zeer goede dekking. 

2. KENMERKEN 

• Zeer goede dekking, zelfs op een zwarte ondergrond. 

• Werkt op vochtige/natte ondergronden. 

• Sneldrogend voor een efficiënte werkwijze. 

• Duurzame punt met ventielactie die overtollige verfuitloop voorkomt. 

• Handige punt van gemiddelde dikte (Ø 4,5 mm) 

• Eenvoudig zonder vlekken aan te brengen. 

• Kan op diverse ondergronden worden gebruikt: hout, metaal, rubber, glas, textiel, papier, 
email, kunststof, karton, tegels enz. 

3. TOEPASSINGEN 

Voor alle markeringen in diverse industrieën: 

▪ Houtbewerking 

▪ Metaalbewerking 

▪ Wegenbouw 

▪ Civiele techniek 

▪ Topografie 

▪ Machinebouw 

▪ Logistiek 

▪ Elektrische installatie 

4. INSTRUCTIES 

• Schud de pen goed met de dop er nog op, tot het balletje vrij beweegt. 

• Haal de dop eraf en druk de punt enkele keren in tot de verf gaat stromen. 

• Gebruik de pen altijd in een goed geventileerde ruimte.  

• Plaats de dop na gebruik voorzichtig terug en bewaar de pen horizontaal. 

• De kleur kan verbleken wanneer de pen langere tijd aan direct zonlicht wordt blootgesteld. 

 

Voor alle CRC-producten is een veiligheidsinformatieblad (MSDS) overeenkomstig EU-
richtlijn 91/155/EEG inclusief wijzigingen beschikbaar. 

 

5. KARAKTERISTIEKE PRODUCTGEGEVENS (zonder drijfgas) 

Kleur   : verkrijgbaar in 9 kleuren 

    Rood, oranje, geel, groen, 

    blauw, wit, zwart, violet, bruin. 

Vlampunt  : 25 °C 

Relatieve dichtheid : 0,9 

Kookpunt : >100 °C 
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CRC MARKER PENS 
9 different colors 

Ref.: 10160 

 

 

6. VERPAKKING 

12 pennen in een doosje - 60 doosjes per doos. 
 
Alle verklaringen in dit document zijn gebaseerd op ervaring en/of laboratoriumonderzoek. In verband met de 
grote verscheidenheid aan apparatuur, uiteenlopende omstandigheden en onvoorspelbare menselijke factoren, 
raden we aan om onze producten vóór gebruik in de praktijk te testen. Alle informatie wordt te goeder trouw 
verstrekt, zonder enige expliciete of impliciete garantie. 

Deze technische beschrijving kan op dit moment al zijn herzien, bijvoorbeeld vanwege wetgeving, 
beschikbaarheid van componenten en nieuwe ervaringen. Op verzoek wordt de nieuwste en enige geldige versie 
van deze technische beschrijvin naar u verstuurd. U vindt deze ook op onze website: www.crcind.com.  

We raden u aan dit product op de website te registreren, zodat u automatisch een bijgewerkte versie ontvangt. 
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