
 
 
Marcare de economică şi durabilă a pieselor metalice – cu 
batoanele de gravare de la GIMA 
  

 
Baton de gravare Domenii de utilizare NEUTRALIX, Pastă de băiţuit 
 
Manipulare simplă şi întotdeauna de încredere. Batoanele de gravare de la GIMA sunt soluţia 
ideală pentru o identificare permanentă a pieselor metalice de toate tipurile. 

Indiferent dacă sunt în depozit sau în operare, mulţi paşi de lucru necesită o marcare de încredere a pieselor 
metalice. Metodele obişnuite cum ar fi cerneala sau vopseaua se aplică uşor, dar deseori nu rezistă la solvenţi, ulei, 
umiditate şi temperaturi înalte. Marcajele gravate sau ştanţate sunt mai rezistente, însă necesită muncă şi cheltuieli 
suplimentare. 

Batoanele de gravare GIMA combină avantajele ambelor procedee: se utilizează cu economie de timp şi oferă totuşi 
o inscripţionare durabilă, rezistentă la ulei şi solvenţi. 

Domenii de utilizare: 
Construcţia de unelte, construcţia de maşini, controlul calităţii, construcţia de modele, etc. 

Mod de utilizare: 

 Curăţaţi bine suprafaţa cu piatră abrazivă sau cu pânză de şlefuit 
 Îndepărtaţi stratul de oxid, ulei şi grăsime 
 Inscripţionaţi ca de obicei 
 Neutralizaţi cu NEUTRALIX NG01 şi curăţaţi 

Batoane disponibile: 

 KBS 5003 pentru oţel slab aliat, fontă 
 KBS 5004 pentru oţel uzinal, rezistent la căldură până la 650 °C 
 KBS 5005 pentru aluminiu brut, cupru, alamă, bronz, zinc şi staniu 
 KBS 5006 pentru metale dure 

Soluţia de neutralizare: NEUTRALIX în recipient cu pulverizare de 100 ml 

De asemenea în program 

Pastă de băiţuit: KBS 2002 pentru îndepărtarea ruginii de suprafaţă şi a coroziunii uşoare înainte de inscripţionare 
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