Oferta Tusuri Alpha 2016 - producator NORIS Germania
Denumire/Cod

Tusuri Alpha
51 /110TUS CULORI
NEUZUALE-30 ml

51 /110TUS CULORI
UZUALE-1 L

Descriere
Tus pentru stampile din polimeri
sau cauciuc ,cu amprentare pe
hartie.
Culori neuzuale : Galben
,Portocaliu, Roz.
Tus pentru stampile din polimeri
sau cauciuc ,cu amprentare pe
hartie.
Culori uzuale :
Negru,Albastru,Violet,Rosu,

51/110 TUS CULORI
UZUALE-1 L VIOLET
Tus pentru stampile din polimeri
sau cauciuc ,cu amprentare pe
hartie, si piele umana.Tus invizibil
51/110 TUS UV INVIZIBIL LA
la lumina normala a zilei,devine
LUMINA ZILEI-30ML
luminos la lumina UV
(ultravioleta),pentru discoteci si
securizare documente.
Tus pentru stampile din polimeri
sau cauciuc ,cu amprentare pe
hartie.
51/110 TUS UV NEGRUTus negru la lumina
30ML
normala,devine luminos la lumina
UV (ultravioleta),este special
conceput pentru securizarea
Spray cu solvent de curatare.
este un solvent universal, care se
foloseste pentru stampilele din
polimer, cauciuc si metal. curata
5110 RX SOLVENT SPRAY toate resturile de alcool, apă și
tusuri pe baza de ulei, are si o
perie care se monteaza la flacon,
prin care iese solutia de solvent
și face ușor curatatarea
stampilelor,elimina chiar și cele
mai mici rămâsite de tusuri.
Solvent universal, care se
foloseste pentru stampilele din
polimer, cauciuc si metal. curata
51 RM SOLVENT-30ML
si dizolva toate resturile de
alcool, apă și cerneluri pe baza
de ulei.

Stampile de
aplicare

Suport de
aplicare

Fotopolimer si
Cauciuc

Hirtie

Fotopolimer si
Cauciuc

Hirtie

Fotopolimer si
Cauciuc

Hirtie

Fotopolimer si
Cauciuc

Hirtie ,
Piele
umana

Fotopolimer si
Cauciuc

Hirtie

Curatarea Stampilei
de aplicare, inclusiv a
suportului din tusiera
,relaxarea si pentru a
evita imbicsirea .

Curatarea Stampilei
de aplicare, inclusiv a
suportului din tusiera
,relaxarea si pentru a
evita imbicsirea .

Tus pe baza de ulei ,cu
amprentare pe hirtie.Conceput
special pentru stampilele
metalice (datiere
52/210 TUS PENTRU
cifriere,numaratoare)masini
STAMPILE METALICE-30ML pentru paginat si timbrat
,reactioneaza chimic cu hirtia si
nu poate fi indepartat.
Culori uzuale :
Negru,Albastru,Rosu,Verde.
Tus pe baza de ulei ,cu
amprentare pe hartie.Conceput
special pentru stampilele
metalice (datiere
523/230 TUS PENTRU
STAMPILE METALICE-30ML cifriere,numaratoare)masini
pentru paginat si timbrat
,reactioneaza chimic cu hirtia si
nu poate fi indepartat.
Tus pentru material textile.
53 /320TUS PENTRU
Culori uzuale : Negru

TEXTILE-30ML

53 /320TUS PENTRU
TEXTILE-1L

5111 TUS PENTRU
CARNE-30ML

5111 TUS PENTRU
CARNE-1L

519 TUS CU USCARE
RAPIDA PENTRU
ALIMENTE-30L

519 TUS CU USCARE
RAPIDA PENTRU
ALIMENTE-1L

519RM SOLVENT -1L

Tus pentru material textile.
Culori uzuale : Negru
Acest tus pentru stampilat pe
carne este, ajustat la cerinta
,inspectiei carnii, avand la baza
de prescriptiile medicale a UE.
Numai acei coloranți și substanțe
chimice sunt folosite, care sunt
conforme cu cea mai recentă
versiune a acestei baza de
prescriptie
medicala.
Acest
tus pentru
stampilat pe
carne este, ajustat la cerinta
,inspectiei carnii, avand la baza
de prescriptiile medicale a UE.
Numai acei coloranți și substanțe
chimice sunt folosite, care sunt
conforme cu cea mai recentă
versiune a acestei baza de
prescriptie
medicala
Acest tus cu
uscare rapida este
pentru stampilat pe ambalaje de
alimente,,suprafete neporoase
,este rezistent la apa si are
luminozitate.Toti colorantii utilizati
in producerea acestui tus sant
conform recomandarilor
departamentului public de
sanatate in conformitate cu
normele UE,nu contin metale
grele.
Culori uzuale :Negru, Rosu
Culori uzuale :Negru, Rosu
Verde.
Dizolvant compatibil cu tusul
ALPHA 519
Culori uzuale : Negru, Rosu
Verde.

Metal

Hirtie

Metal

Hirtie

Fotopolimer si
Cauciuc

Textile

Fotopolimer si
Cauciuc

Textile

Fotopolimer si
Cauciuc

Carne

Fotopolimer si
Cauciuc

Carne

Fotopolimer si
Cauciuc

Ambalaje pentru
Alimente

Fotopolimer si
Cauciuc

Ambalaje pentru
Alimente

Curatarea Stampilei
de aplicare, inclusiv a
suportului din tusiera
,relaxarea si pentru a
evita imbicsirea .

57 TUS NEON-30ML

58/191 TUS CU USCARE
RAPID-30ML

Tus pentru stampile din polimeri
sau cauciuc ,cu amprentare pe
hirtie.
Culori neuzuale : Galben
,Portocaliu dark , Portocaliu
light,Verde ,Roz.

Fotopolimer si
Cauciuc

Tus pentru stampilat pe suprafete
neporoase .Este special
conceput pentru a fi folosit in
suporti de stampila automat.
Timp de uscare 5 min.Tus pentru
stampile din metal, polimeri sau
cauciuc ,cu amprentare pe
Fotopolimer
aluminiu,bakelita,lemn,CD-uri
Cauciuc si Metal
,celofan,celuloid,ceramic,crom,im
bracaminte,,fier,bumbac,pisla,stic
la,etichete,metale,oglinzi,plastic,f
otografii(partea din
spate),potelan.
Culori uzuale :

Hirtie

Aluminiu,Bakelita
Lemn,
Celofan,Celuloid,Cera
mica,Crom,
Imbracaminter,
Fier,Bumbac,
Pisla,Sticla,
Etichete,Metal,
Oglinzi,Plastic,
Fotogfafii(partea din
spate)Portelan, CDuri.

58 /191TUS CU USCARE Culori uzuale :
RAPIDA-1L
Negru,Albastru,Violet,Rosu,Verde
,Galben,Alb.
Curatarea Stampilei
de aplicare, inclusiv a
suportului din tusiera
,relaxarea si pentru a
evita imbicsirea .

58 RM SOLVENT-30ML

59/199 TUS CU USCARE
RAPIDA-30ML

Dizolvant compatibil cu tusul
ALPHA 58
Tus pentru stampilat pe suprafete
neporoase .Este special
conceput pentru a fi folosit in
suporti de stampila automat,cu
amprenta de cauciuc ,polimeri
rezistenti la alcool.
Fotopolimer rezistent
Timp de uscare 50 sec,Cu
la alcool si Cauciuc
amprentare pe STICLA SI
METAL se poate aplica si pe
conserve otel,
lemn,calc,platina,fier,oglinzi,neoa
ne,aluminiu,bakelita,discuri,cellul
oid ceramic,celofan,haine.

Sticla,Metal,
Conserve,Otel
,Lemn,Platina,
Fier,Oglinzi ,Neoane,
Aluminiu,
Bakelita,Discuri,Celul
oid ,Ceramica,
Celofan,Haine,

59/199 TUS CU USCARE
Culori neuzuale :
RAPIDA-30ML
Mov,Galben,Maro,Alb.

59 RM SOLVENT-30ML
Dizolvant compatibil cu tusul
ALPHA
59
Tus INVIZIBIL
la limina

59/199 UV TUS CU
USCARE RAPIDA-30ML

Curatarea Stampilei
de aplicare, inclusiv a
suportului din tusiera
,relaxarea si pentru a
evita imbicsirea .

normala,vizibil la UV(ultra violete)
pentru stampilat pe suprafete
neporoase .Este special
conceput pentru a fi folosit in
suporti de stampila automat,cu
amprenta de cauciuc ,polimeri
Fotopolimer rezistent
rezistenti la alcool.
la alcool si Cauciuc
Timp de uscare 50 sec,cu
amprentare pe STICLA SI
METAL se poate aplica si pe
conserve otel,
lemn,calc,platina,fier,oglinzi,neoa
ne,aluminiu,bakelita,discuri,cellul

Sticla,Metal,
Conserve,Otel
,Lemn,Platina,
Fier,Oglinzi ,Neoane,
Aluminiu,
Bakelita,Discuri,Celul
oid ,Ceramica,
Celofan,Haine,

569/196 TUS CU USCARE
RAPIDA-30ML

Tus pentru stampilat cu amprenta
de cauciuc ,polimeri rezistenti la
Fotopolimer rezistent Polietilena si
alcool.
la alcool si Cauciuc
Polipropilena.
pe POLIETILENA SI
POLIPROPILENA. Culori uzuale :

569 /196TUS CU USCARE
Alb
RAPIDA-30ML
569 RM SOLVENT-30ML

Dizolvant compatibil cu tusul
ALPHA 569

Tusiera 191 NETUSATA

Tusiera netusata 8x12
cm,speciala pentru tusuri cu
uscare rapida.

Tusiera 191
NEGRU/ALBASTRU

Tusiera NEGRU SI ALBASTRU
8x12 cm,speciala cu tusuri cu
uscare rapida.

LAMPA PORTABILA UV

Are emisiea luminoasa special
ajustata pentru a evidentia tusul
UV florescent la efectul lampii.

