
 
 
Markér metaldele pålideligt og ønonomisk - med GIMAs 
ætesepenne 
 

 
Ætsepennene Anvendelse NEUTRALIX, Bejdsepasta 
 
Nemme at håndtere og altid pålidelige. Ætsepennene fra GIMA er den ideelle løsning for 
en varig og permanent afmærkning af metaldele af alle typer. 
 
Uanset, om det er på lageret eller i salget, kræver mange arbejdstrin en pålidelig markering af metalliske 
materialedele. Oprindelige metoder som blæk eller farve er nemme at anvende, men de er ofte modtagelige for 
opløsningsmidler, olie, fugt og høj temperatur. Graverede eller stansede markeringer er mere modstandsdygtige, 
kræver dog et større opbud af arbejde og udgifter. 
De praktiske GIMA-ætsepenne forener fordelene i begge processer: De kan anvendes tidsbesparende og giver 
alligevel en holdbar, olie- og rengøringsbestandig afmærkning.  

Anvendelsesområder: 
Værktøjsbygning, maskinbygning, kvalitetskontrol, modelbygning osv. 

Anvendelse: 

 Rengør overfladen grundigt med slibesten eller slibepapir 
 Fjern oxidlag, olie og fedt 
 Påskriv, som sædvanlig 
 Neutralisér og rengør med NEUTRALIX NG01 

Disponible stifter: 

 KBS 5003 til lavtlegeret stål, støbejern 
 KBS 5004 til værktøjsstål, varmbestandigt op til 650 °C 
 KBS 5005 til råaluminium, kobber, messing, bronze, zink og tinn 
 KBS 5006 til hårdmetal 

Neutraliseringsopløsning: NEUTRALIX i 100 ml sprøjteflasker 

Også i programmet 

Bejdsepasta: KBS 2002 Til at fjerne flyverust og let korrosion af værktøj før påskrift 
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