
LISTWA 

POMIAROWA 

 

Uwagi: 

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach 

ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu 

ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent 

zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym. 
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Karta techniczna 
Data sporządzenia: 08.09.2021,  
Data aktualizacji: 08.09.2021 

Wersja: 1 

LISTWA POMIAROWA 

Listwa mała:     Listwa duża: 

2:1/3:1  Art. Nr:  39688 (300003943)  2:1/3:1 Art. Nr:  39698 (300003940) 

4:1/5:1 Art. Nr:  39689 (300003944)  4:1/5:1 Art. Nr:  39699 (300003942) 

Opis produktu: 

Aluminiowa listwa pomiarowa ułatwia dozowanie właściwych proporcji utwardzacza i rozcieńczalnika podczas przygotowania lakierów 

bezbarwnych, lakierów bazowych oraz podkładów. Produkt występuje w dwóch długościach z precyzyjną podziałką do odmierzania 

materiału o różnych proporcjach mieszania (2:1/3:1 lub 4:1/5:1) oraz podziałką w cm. Wykonane z aluminium – trwałego surowca 

podlegającego ponownemu przetworzeniu. Dozowanie podkładu lub lakieru za pomocą listwy należy wykonywać w naczyniu o kształcie 

cylindrycznym. 

Cechy charakterystyczne: 

• Pomaga zachować właściwe proporcje komponentów lakierniczych, zgodnie z zaleceniami producenta; 

• Precyzyjna podziałka ułatwia dozowanie w proporcji 2:1; 3:1; 4:1; 5:1; 

• Dwie wielkości listew do przygotowania mniejszej lub większej ilości materiału lakierniczego; 

• Wykonanie z wysokiej jakości aluminium zapewnia trwałość produktu, wielokrotne zastosowanie oraz możliwość recyklingu; 

• Odporna na działanie rozcieńczalników stosowanych w lakiernictwie; 

 

Dane techniczne: 

 Wartość 

Typ materiału: Aluminium 

Wymiary: Listwa mała: dł. 230 mm szer. 23 mm; Listwa duża: dł. 350 mm szer. 32 mm 

Skala podziałki: 2:1/3:1 lub 4:1/5:1 

 

Termin przydatności: 

Produkt nie posiada terminu przydatności do użycia.  

 


