
Farba geo–MARKER
Przedstawiamy specjalistyczną farbę do znakowania 
– produkt o doskonałych właściwościach i parametrach

Nawet nie-
specjalnie uważny 

obserwator dostrzega niekie-
dy namalowane na asfalcie czy drzewach ta-

jemnicze kolorowe znaki. Są dobrze widoczne, bo wykonane 
farbami, które wręcz świecą. Nie chodzi jednak o artystyczne 
dzieła graffi ciarzy, tylko ludzi, którym znakowanie terenu jest 
potrzebne do wykonywanej pracy zawodowej. Niewielkie 
znaczki w postaci kółek, kresek czy krzyżyków mogą być bo-
wiem stosowane do oznaczeń różnych szczegółów konstruk-
cyjnych i terenowych. W geodezji maluje się i opisuje paliki 
oraz oznacza punkty osnowy. W budownictwie zaznacza się 
przebiegi ciągów armatur i położenia ich zgodnie z planem, 
pokazuje przekroje osi rzędnych i innych danych zawartych 
w projekcie. Farby odblaskowe znajdują też zastosowanie 
w leśnictwie, np. do oznaczania drzew do wycinki, krzewów 
a także wyznaczania zasięgu różnych zjawisk. 

Właśnie produkty przeznaczone do takiego użycia były 
obiektem naszych testów – wyprodukowane w Niemczech 
spreje z farbą geo-MARKER marki geo-FENNEL. Farby tej fi r-
my są opracowane specjalnie dla profesjonalistów, do szyb-
kiego i precyzyjnego znakowania asfaltu, betonu, kamienia, 
tynków, drewna, ziemi i innych powierzchni, w zależności 
od potrzeb. Półlitrowa puszka z farbą wyposażona jest w naj-
nowocześniejszy produkowany obecnie rozpylacz dookólny, 
oznaczany także jako 360O. Ma on system samoczyszczący 
oraz blokadę zaworu zabezpieczającą przed niezamierzoną 
aplikacją. Umożliwia stosowanie farby przy każdym poło-
żeniu puszki, która w dodatku, dzięki zaworowi z samo-
czyszczącym systemem, całkowicie się opróżnia. Zawór jest 

ponadto 
wyposażony w ła-
twą w obsłudze blokadę, 

nazwaną EasyTouch, która pozwala na 
aplikację farby jedną ręką. 

Farba geo-MARKER może być skutecznie stosowana pod-
czas wszystkich pór roku. Da się nią malować znaki nawet 
zimą, gdy panują ujemne temperatury – i to aż do –20°C. Jest 
szybkoschnąca i jednocześnie odporna na wpływy atmosfe-
ryczne. Trzyma się dobrze właściwie każdego podłoża – na-
wet, co ważne, mokrego. 

Nowa, opracowana przez sztab naukowo-techniczny 
konsystencja sprawia, że farba nie spływa z pokrytej nią 
powierzchni, a znaki pozostają dobrze widoczne aż przez 
dziewięć miesięcy. Ekologów i wszystkich czytelników, 
którym przyroda nie pozostaje obojętna, ucieszy informacja, 
że geo-MARKER jest nieszkodliwa dla zdrowia i środowiska 
naturalnego. Jej skład chemiczny nie zawiera węglowodorów 
chlorowo-fl uorowych, metylobenzenu ani metali ciężkich 
– a mimo to produkt charakteryzuje się znakomitymi właści-
wościami kryjącymi. 

Farba dostępna jest w pełnej gamie kolorów stosowanych 
w technice oznaczeń, wśród których znajdują się odblasko-
we: pomarańcz, czerwień, żółć, róż i niebieski, oraz zwykłe: 
czerwień, żółć i biel. 

Produkt geo-MARKER to farba o doskonałych właściwoś-
ciach i parametrach. Bardzo skuteczna i spełniająca wszelkie 
oczekiwania użytkownika. Pełna prezentacja produktu 
znajduje się na www.sklepylaserowe.pl. 

Adam Łowicki
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