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VI RESPEKTERAR
MÄNNISKORS
BEHOV
OCH MILJÖN
VÅRT ÅTAGANDE FÖR RENA OCH SÄKRA ARBETSFÖRHÅLLANDEN

BETA BASTA
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Innehåll
Mercalin marking spray paint
Mercalin RS
Mercalin Marker
Mercalin TS
Mercalin Striper Pro
Mercalin Striper
Mercalin Writer
Tillbehör
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Mercalin Marking Spray
Mercalin är det ledande varumärket i Norden. Tack vare vår erfarenhet
kan vi producera sprayburkar som passar våra kunders speciella krav.
Technima Nordic AB ansvarar för att marknadsföra och distribuera
varumärket Mercalin på den nordiska marknaden.
Ergonomiskt utformade

Hållbarhet och synlighet

Mercalin märksprayfärger är utrustade med en

Mercalin färg är framställd av de bästa pigmenten

säkerhetshatt så att de kan öppnas med bara en

som garanterar en ytmarkering av hög kvalitet för

hand. Det förhindrar även oavsiktlig sprayning.

professionella användare. Du får samma resultat
vid kortvarig användning (Mercalin TS) som vid

Kulörer

långvarig användning (Mercalin RS).

Märksprayfärgen från Mercalin erbjuds i en mängd

Våra produkter är endast avsedda för profes-

olika kulörer för att passa olika krav. Bland annat

sionellt bruk.

finns fluorescerande märkfärger som tydligt
framhäver färgen mot underlaget.
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Mercalin RS

Märkfärg för byggarbete
Mercalin RS är en mångsidig märkspray för byggnation av vägar, byggnader,
tunnlar, gruvor och geodesi. Den här märksprayen används främst utomhus.
Säkerhetshatten med 360°-ventil gör Mercalin RS märkspray enkel att använda.
Mercalin RS kan användas på en mängd olika underlag (även fuktiga), till
exempel asfalt, betong, gräs, grus, trä, sten och is.
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Data

Egenskaper för Mercalin märkfärg
för byggarbete

Användningsområde:
Offentliga arbeten, byggnation

•A
 nvändbar på en mängd olika underlag, till
exempel betong, asfalt, gräs, grus, sand, sten
och trä

Applikation: Vägmarkering
Produkttyp/klarlack: Icke-fluorescerande
märkspray/produktkomplettering

• En
 mycket robust säkerhetshatt som kan
öppnas med bara en hand

Varaktighet: 12 månader

• Torktid: 10 minuter

Innehåll: 500 ml

• Täckning: Mycket bra

Förpackning: Kartong med 12 burkar

• Varaktighet:

9–12 månader (beroende på
underlag och applikationsförhållanden)
• Användningstemperatur: –20 °C till 50 °C
• Ett stort antal olika icke-fluorescerande kulörer
Sprayburkar med en bruttovolym på 650 ml
och nettovolym på 500 ml. Förpackade om 12
burkar per kartong.

Produkter
Kulör: gul, röd, grön, orange, blå och svart.

GRÖN
ART.NR:
465104050

BLÅ
ART.NR:
465105050

SVART
ART.NR:
465106050

KLARLACK
ART.NR:
465108050
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ORANGE
ART.NR:
465107050

2018-10

RÖD
ART.NR:
465103050

690044MER-D

GUL
ART.NR:
465102050

Mercalin Marker

BASTA

Märkfärg för byggarbete

Mercalin Marker är en högkvalitativ märkspray med klara fluorescerande kulörer
för märkning på byggarbetsplatser, vägar, byggnader, tunnlar, gruvor och geodesi.
Säkerhetshatten med 360°-ventil gör Mercalin märkspray enkel att använda. Den
här märkfärgen för byggarbetsplatser kan användas på en mängd olika underlag
(även fuktiga), till exempel asfalt, betong, gräs, grus, trä, sten och is.
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Data

Egenskaper för Mercalin märkfärg
för byggarbete

Användningsområde:
Offentliga arbeten, byggnation

•K
 an användas på en mängd olika underlag,
till exempel betong, asfalt, gräs, grus, sand,
sten och trä.

Applikation: Märkning och identifiering
Produkttyp: Fluorescerande märkspray
Varaktighet: 12 månader

•E
 n mycket robust säkerhetshatt som kan
öppnas med bara en hand

Innehåll: 500 ml

• Torktid: 10 minuter

Förpackning: Kartong med 12 burkar

• Täckning: Mycket bra
•V
 araktighet: 12 månader (beroende på
underlag och applikationsförhållanden)
• Användningstemperatur: –20 °C till 50 °C
• Ett stort antal olika fluorescerande kulörer
Sprayburkar med en bruttovolym på 650 ml
och nettovolym på 500 ml. Förpackade om 12
burkar per kartong.

Produkter
Kulör: gul, röd, grön, orange, blå, lila, rosa och
vit.

FLUOR

FLUOR

GUL
ART.NR:
476112030

RÖD
ART.NR:
476119030

GRÖN
ART.NR:
476114030

ORANGE
ART.NR:
476117030

FLUOR

FLUOR

FLUOR

FLUOR

BLÅ
ART.NR:
476105030

LILA
ART.NR:
476119530

ROSA
ART.NR:
476116030

VIT
ART.NR:
476111030
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2018-10

FLUOR

690044MER-D

FLUOR

Mercalin TS
Temporär märkspray

Mercalin TS är en märkspray som används för tillfällig märkning och har därför
begränsad hållbarhet. Den här märksprayen kan användas på asfalt, betong, gräs
eller grus på fotbollsplaner, tennisbanor och golfbanor. Den rekommenderas
också för idrottsevenemang, till exempel maratonlopp och cykeltävlingar.
Mercalin TS temporär märkspray levereras i 600 ml-burkar.
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Data

Egenskaper för Mercalin TS
temporär märkspray

Användningsområde:
Offentliga arbeten, byggnation

• Vidhäftning: Mycket bra

Applikation: Vägmarkering

•A
 nvändning på olika underlag: asfalt, gräs,
betong, sand (för andra underlag, testa före
användning)

Produkttyp: Icke-fluorescerande märkspray
Varaktighet: 2 månader

• Drying time: 10 minutes

Innehåll: 600 ml

• Användningstemperatur: –20 °C till 50 °C

Förpackning: Kartong med 10 burkar

•V
 araktighet: Kort, även på fuktiga underlag.
Synlighet upp till 8 veckor beroende på
underlag, applikationsförhållanden
och UV-strålning.
Sprayburkar med en bruttovolym på 650 ml
och nettovolym på 500 ml. Förpackade om 12
burkar per kartong.

Produkter
Kulör: blå, gul, röd, orange och vit

VIT
ART.NR:
46500105

ORANGE
ART.NR:
46500705
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RÖD
ART.NR:
46500305

2018-10

GUL
ART.NR:
46500205

690044MER-D

BLÅ
ART.NR:
46500505

Mercalin Striper Pro
Sprayfärg för linjemarkering

Mercalin Striper Pro är en högkvalitativ linjespray särskilt avsedd för
linjemarkering inomhus, till exempel i lager med mycket trafik med gaffeltruckar
och transportfordon. Rekommenderas inte för ny epoxi. Den här högkvalitativa
linjesprayen levereras i 750 ml-burkar med 180°-ventil.
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Data

Egenskaper för Mercalin Striper Pro
sprayfärg för linjemarkering

Användningsområde: Industrier, offentliga
miljöer, sportevenemang

• Vidhäftning: Mycket bra

Applikation: Linjemarkering

• Beständighet mot dåligt väder: Bra

Produkttyp: Linjemarkeringsspray

• S nabbtorkande: 15 till 20 minuter eller mindre

Varaktighet: 12 månader
Innehåll: 750 ml

•V
 araktighet: 12 månader beroende på
underlag och slitage på linjerna

Förpackning: Kartong med 6 burkar

• Användningstemperatur: +5 °C till 50 °C
Sprayburkar med en bruttovolym på 1 000 ml
och nettovolym på 750 ml. Förpackade om 6
burkar per kartong.
NSF certifierad innebär att produkten får
användas i lokaler där livsmedel lagras
eller tillverkas.

Produkter
Kulör: gul, blå, grön, röd, orange, vit och svart

GRÖN
ART.NR:
468004060

ORANGE
ART.NR:
468007060

VIT
ART.NR:
468001060

SVART
ART.NR:
468006060
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RÖD
ART.NR:
468003060

2018-10

BLÅ
ART.NR:
468005060

690044MER-D

GUL
ART.NR:
468002060

Mercalin Striper
Sprayfärg för linjemarkering

Mercalin Striper är en högkvalitativ, resistent märkspray avsedd för linjemarkering
inomhus och utomhus. Den här linjesprayen kan användas i en mängd
applikationer, till exempel inom industri- och lagerlokaler, på gräs, sportarenor
och parkeringsplatser och för företagsintern trafikledning inom industrin. Den
fungerar även på is och snö men lämpar sig inte för nya epoxigolv.
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Data

Egenskaper för Mercalin Striper
sprayfärg för linjemarkering

Användningsområde: Industrier, offentliga
miljöer, sportevenemang

• Vidhäftning: Mycket bra

Applikation: Linjemarkering

• Beständighet mot dåligt väder: Bra

Produkttyp/klarlack: Linjemarkeringsspray/
produktkomplettering

• S nabbtorkande: 15 till 20 minuter eller mindre

Varaktighet: 12 månader

•V
 araktighet: 12 månader beroende på
underlag och slitage på linjerna

Innehåll: 500 ml

• Användningstemperatur: +5 °C till 50 °C

Förpackning: Kartong med 12 burkar

Sprayburkar med en bruttovolym på 650 ml
och nettovolym på 500 ml. Förpackade om 12
burkar per kartong.

Produkter
Kulör: blå, gul, röd, grön, vit, svart och klarlack

SVART
ART.NR:
476006030

690044MER-D

VIT
ART.NR:
476001030

GUL
ART.NR:
476002030
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RÖD
ART.NR:
476003030

GRÖN
ART.NR:
476004030

KLARLACK
ART.NR:
476000030

2018-10

BLÅ
ART.NR:
476005030

Mercalin Writer
Skogsfärg

Den icke-fluorescerande märksprayen Mercalin Writer är en produkt som tagits
fram för märkning och textning på virke, gods eller gruv- och tunnelväggar.
Den här märk- och skogsfärgen används i upprätt läge.
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Data
Användningsområde: Skogsindustri

Egenskaper för Mercalin Writer
skogsfärg

Applikation: Färdigvaror

• Vidhäftning: Mycket bra

Produkttyp: Icke-fluorescerande märkspray

• Täckning: Mycket bra

Varaktighet: 6 till 12 månader

• Kan appliceras på alla träytor

Innehåll: 500 ml

• Torktid: 5 minuter

Förpackning: Kartong med 12 burkar

• Varaktighet: 6 till 10 månader
• Användningstemperatur: –15 °C till 50 °C
Sprayburkar med en bruttovolym på 650 ml
och nettovolym på 500 ml. Förpackade om 12
burkar per kartong.

Produkter
Kulör: blå, grön, röd, gul, vit, svart och röd (fluor)

BLÅ
ART.NR:
469995030

GRÖN
ART.NR:
469994030

RÖD
ART.NR:
469999030

GUL
ART.NR:
469992030

FLUOR
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RÖD
ART.NR:
469819030

2018-10

SVART
ART.NR:
469996030

690044MER-D

VIT
ART.NR:
469801030

Tillbehör
Linjemarkeringsvagn

Linjemarkeringsvagn, gul

Markeringsvagn för linjemarkering
(passar för Mercalin Striper
och Mercalin Striper Pro). Kan
användas för linjemarkering på
parkeringsplatser, lekplatser och
inomhus i lagerlokaler med mera.
Linjebredden kan justeras. Ger
4–13 cm breda linjer.

Linjemarkeringsvagn i två delar:
• Ett handtag med två hjul, även
tillgänglig som separat tillbehör.
• En underdel som är monterad på
handtaget. Ger 4–11 cm breda
linjer. Säljs som en sats.
ART. NR: 441607M
ART. NR: 441612J

ART. NR: 58620200

PVC-handtag med hjul

PVC-pistol

Ett nytt handtag med hjul för
linjemarkering och märkning.
Passar Mercalin RS, Mercalin
Marker, Mercalin TS, Mercalin
Striper och Mercalin Striper
Pro. För avlastning och bättre
resultat. Ergonomiskt utformad.

Kan användas med
Mercalin RS, Mercalin Marker,
Mercalin TS, Mercalin Striper
och Mercalin Striper Pro.
För assistans och precision.
Ergonomiskt utformad.

ART. NR: 58624299

ART. NR: 58628099

Markal Paintstick B
Märkkrita för alla underlag.
12 st./kartong

VIT
ART.NR:
80220

GUL
ART.NR:
80221
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Technima-koncernen
Om Technima Nordic

År 2009 förvärvade Technima-koncernen Mercalin – Nordens
ledande varumärke inom märksprayfärger. Bolaget Mercalin AB
bildades för att distribuera märkfärger till alla länder i Norden från
centrallagret i Göteborg.
Mercalin AB har vidareutvecklat alla dessa märksprayer men har
också introducerat den första säkerhetshatten som tillverkats i
Sverige, vilket gjordes 2010.
År 2012 beslutade Technima-koncernen att förvärva affärsverksamheten för varumärket Soppec i Sverige från en generalagent
och överlät hanteringen av varumärket till Mercalin AB.

I enlighet med denna utvecklingslogik, men också i syfte att
komma närmare kunderna, beslutade Technima-koncernen att slå
ihop sin säljorganisation och distribution.
Koncernens alla varumärken, produkter och nordiska kunder
hanteras nu av ett särskilt lokalt team som arbetar med de
specifika behoven på märkspraymarknaden.
En logistikplattform med kapacitet för flera hundra pallar har
utvecklats som gör det möjligt att leverera inom 72 timmar till
alla länder.
År 2015 bytte AB Mercalin namn till Technima Nordic AB och
fortsätter att utvecklas.

TECHNIMA
NORDIC
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TECHNIMA
NORDIC

Technima Nordic AB
Krokslätts Torg 5
431 37 Mölndal, Sweden
Tel 031-102190
www.technimanordic.com

