
LINUS
Sprayfärg

Mercalin RS är en mångsidig märkspray för utsättning, märkning och geodesi vid väg-, 
hus- och tunnelbyggen, gruvdrift, schaktning m.m. Den integrerade hatten tillsammans 
med 360º-ventilen gör användningen enkel. RS fäster på de flesta underlag, även fuktiga 
som t.ex. asfalt, betong, gräs, grus, trä, sten och is. 
Levereras :12 x 500 ml/burk
Färger: Vit, gul, röd, grön, blå, orange, svart och klarlack
Artnr: MRS+färg_________________________________________________________

Mercalin Marker är en lättanvänd högkvalitativ märkspray i klara fluorescerande 
kulörer, avsedd för markering och utsättning på de flesta underlag. Mercalin Markers 
styrka är den stora synbarheten. Används företrädesvis utomhus vid geodesi, schakt- och 
markarbeten, tunnel- och gruvarbeten samt vid byggen. Mercalin Marker har en 360°-
ventil vilket möjliggör markering i både upprätt och nedvänt läge. 
Levereras: 12 x 500 ml/burk
Fluoreserande färger: Gul, röd, grön, blå, orange, magenta och cerise.
Artnr: MM+färg_________________________________________________________

Mercalin Writer är en produkt särskilt anpassad för märkning och textning på t.ex. 
virke, gods eller gruv- och tunnelväggar. Finns i både solida och fluorescerande kulörer. 
Används i upprätt läge. 
Levereras: 12 x 500 ml/burk.
Färger: Vit, gul, röd, grön, blå, orange, svart. Fluoreserande: gul, röd, grön, blå, orange, 
och cerise.
Artnr: MW+färg_________________________________________________________

Mercalin Striper är en linjespray, avsedd för inomhus och utomhusmärkning och 
linjering på asfalt, betong, målade golv (ej ny epoxi), gräs, grus m.m. Fungerar även väl 
på snö och is. Mercalin Striper passar i Mercalin markeringsvagnar. 
Levereras: 12 x 500 ml/ burk. 
Färger: Vit, gul, röd, grön, blå, orange, svart och klarlack
Artnr: MS+färg__________________________________________________________
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Mercalin Striper Pro är en högkvalitativ och slitagebeständig linjespray för användning 
såväl inomhus som utomhus. Mercalin Striper Pro används för linjemarkering i mer 
krävande miljöer, som t.ex. inomhuslager (ej ny epoxi), för truck- och gångvägar, m.m 
Den halvblanka ytan (som är smutsavvisande) tillsammans med färgens slitage-
egenskaper ger en lång hållbarhet och synbarhet över lång tid. Passar i Mercalins 
markeringsvagnar. Med 180º ventil. 
Levereras: 6 x 750 ml/burk.
Färger: Vit, gul.
Artnr: MSP+färg_________________________________________________________

Mercalin TS temporär märkspray används vid temporär märkning och har därför 
begränsad hållbarhet. Lämpar sig utmärkt för markering på asfalt, betong, gräs eller grus 
t.ex. som fotbolls, badminton- och golfbanor. Används ofta vid tävlingar, som t.ex. cykel- 
och marathonlopp. 
Levereras: 10 x 600 ml/burk.
Färger: Vit, gul, röd, grön, blå, orange
Artnr: MRS+färg_________________________________________________________

Tillbehör

                        

Markeringsvagn för linjemarkering (tillsammans med Mercalin Striper och Mercalin 
Striper Pro) på parkeringsplatser, spel- och lekplatser, skolgårdar och inomhus på lager 
etc. Linjebredden ändras enkelt genom att justera avståndet till marken. Medger bredd på 
mellan 1–10 cm.
Artnr: MMV_____________________________________________________________

Mercalin PVC-Pistol. Passar till Mercalin RS, Mercalin Marker, Mercalin Striper och 
Mercalin Striper Pro. För avlastning och precisions-höjande resultat.
Artnr: MPVCP___________________________________________________________

Mercalin PVC-Handtag. Nytt handtag med hjul för linjering och märkning. Passar till 
Mercalin RS, Mercalin Marker, Mercalin Striper och Mercalin Striper Pro. För avlastning 
och precisionshöjande resultat.
Artnr: MPVCH___________________________________________________________
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