
MADE IN SWEDEN 

   

SUPERIOR RESULTS REQUIRES THE BEST PRODUCTS! 

Med mer än 50 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om.  
För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav 
ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalité och miljö.  
 
I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en 
mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på 
marknaden, skaka därför en kvalitets-produkt lite extra innan  
du använder den!  
 
Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men  
möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders  
höga förväntningar. 
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Användningsområde:  Master Marker Eco  
är en snabbtorkande märkspray som kan  
användas på underlag såsom asfalt, trä, betong, 
gräs, grus m.m. vid  gräv & anläggningsarbeten, 
märkning för håltagning, vägginfästningar,  
mm. Produktens påverkan på hälsa och miljö  
är minimal varför den är  särskilt lämpad att  
användas i känsliga miljöer.   
 
Produktbeskrivning : Master Marker Eco är  
en helt nyutvecklad och Svensktillverkad  
produkt med mycket god miljö-, och hälsoprofil 
för entreprenörer inom Bygg-, El/Tele-, VA-,  
Väg och Anläggning. Marker Eco är resultatet av  
ett långvarigt utvecklingsarbete med fälttester i 
verkliga miljöer, i samråd med Sveriges ledande 
byggföretag så som Skanska, Peab, NCC, Svevia 
och JM. Marker Eco är en etylalkoholbaserad 
snabbtorkande märkspray helt utan  
konventionella lättflyktiga lösningsmedel.  
Den konventionella drivgasen är helt ersatt  
med bio-dimetyleter (Grön DME) som har sitt  
ursprung i förnyelsebara råvaror vilket leder  
till en betydande lägre miljöpåverkan än  
traditionell drivgas då det inte bildas något 
nettoutsläpp av växthusgaser. Alkoholen är 
dessutom en fermenterad produkt och av  
det förnyelsebara slaget. Detta sammantaget 
gör produkten till ett mycket bra val ur  
hälso- och miljöaspekt.  
 
Produkten: 

 Har mycket god fluorescerande effekt. 

 Är flexibel och har god täckförmåga. 

 Är etylalkoholbaserad och har låga 
emissionsvärden vilket gör att den  
luktar minimalt. 

 Är tämligen lätt att tvätta av från huden 
med tvål och vatten tillsammans  med 
lättare mekanisk bearbetning. 

 Klarar att lagras under fryspunkten. 
 
Förpackning:   
Volym 500ml levereras i förpackning  om 6st 
 
 
 
 

 
 

Kulör:  
Art.nr 62013 Vit Solid   
Art.nr 62003 Blå Fluorescerande 
Art.nr 62014 Svart Solid   
Art.nr 62004 Grön Fluorescerande 
Art.nr 62001 Röd Fluorescerande 
Art.nr 62005 Orange Fluorescerande 
Art.nr 62002 Gul Fluorescerande 
Art.nr 62006 Cerise Fluorescerande 
Art.nr 62008 Klarlack 
 
Förbehandling: Bäst resultat erhålls om ytor  
som skall markeras är rena och torra. 
 
Applicering:  Skaka burken någon minut  
tills kulorna blandat färgen väl.  
Upprepa gärna detta under arbetets gång.  
Produkten används för märkning både  
horisontellt och vertikalt och passar till  
förlängningshandtag 117004 (80cm) och  
Linjemarkeringsvagn 117112 (Basic)  
eller 117111. 
 
Torktid: Klibbfri efter 1-5 minuter i 20 °C  
omgivningstemperatur beroende på  
underlag och filmtjocklek. Genomtorr efter  
1-15 minuter i 20 °C omgivningstemperatur 
beroende på underlag och filmtjocklek.  
Produkten torkar snabbast på absorberande  
underlag i rumstemperatur. 
 
Lagring: Enligt branschstandard garanterar  
vi funktion under 36 månader om inget annat 
sägs. Lagras i rumstemperatur eller svalare. 
Skyddas mot direkt solljus. Alla färgburkar mår 
bra av att omskakas regelbundet. 
  
Miljö: Då våra produkter tillverkas enligt ISO 
14001 har vi som ambition att alltid välja den 
mest miljöanpassade formuleringen. Tack vare 
användningen av grön DME, som är baserat på 
förnyelsebara resurser, är nettobidraget till den 
globala uppvärmningen noll för drivgasen i  
produkten. För att ytterligare värna om hälsa 
och miljö är lösningsmedlet helt utbytt till  
etanol samt färgpigment och övriga råvaror 
valda med största omsorg, vilket minimerar 
hälsoriskerna vid användning. Produkten är 
basta-godkänd samt Byggvarubedömd.  


