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Marcação

Marcadores

Giz de Linha

119

121

A exclusiva linha de marcação 
industrial IRWIN tem sempre 

a ferramenta certa para 
todo tipo de marcação, em 

qualquer material.
Desde a marcação mais simples 

ou até mesmo para escrever 
debaixo d´água*, o profissional 

pode marcar com IRWIN.
*Exceto vidro.
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Marcadores Profissionais
e Profissionais Ponta Fina
O Marcador Permanente Profissional 
mantém permanência em lugares de di-
fícil marcação como: superfícies oleosas, 
superfícies molhadas, concreto, lixa, vi-
dro, metal, plástico, madeira e tijolo. Es-
creve até embaixo d’água e continua fun-
cionando normalmente (exceto em vidro). 
A ponta dura 50% mais que as pontas 
comuns. Não desliza em superfícies lisas. 
Sua ponta versátil permite dois tipos de 
escrita.

Marcador Industrial
para Superfícies Escuras
O Marcador Permanente Industrial para 
Superfícies Escuras tem como principal 
característica a tinta metálica, ideal 
para superfícies claras e escuras, de rá-
pida secagem e resistente à água e des-
coloração.

Lápis para Carpinteiro
Ideal para trabalhos em madeira e mate-
riais abrasivos.

1. Tampe o marcador quando não estiver em uso. Se deixar sem 
tampa por um período curto de tempo, basta tampar o marca-
dor por um dia para que ele se recupere normalmente.

2. Proteja a superfície abaixo do material a ser marcado, pois 
pode ocorrer penetração de tinta.

3. Não agite o marcador.

Dicas de utilização

*Exceto vidro.

Escreve em qualquer tipo de superfície, 
mesmo molhada ou oleosa.

Marcadores
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Marcadores
Cód.

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

13807
13808
13809
13810
13811
13812
13814

138
138
138
135
135
135
194

13
13
13
22
22
22
-

Cor

Preta
Vermelha

Preta
Preta

Vermelha
Preta
Prata

Altura
(mm)

7
7
7

16
16
16

-

Peso
(g)

10,00
10,00
10,00
25,13
25,13
25,13
10,00

Marcadores 
Ponta Fina
cód. 13809

Marcadores 
Profissionais 

Ponta Fina
cód. 13807, 13808 e 13809

Marcadores 
Ponta Fina
cód. 13807 e 13808

Marcadores 
Profisisonais
cód. 13810 e 13811

Marcadores 
para 

superfícies 
escuras

cód. 13814

Marcadores 
Profissionais

cód. 13810, 13811 e 13812

Marcador 
Industrial para 

superfícies 
escuras

cód. 13814

Marcação
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Caixa com 
72 un.
cód. 13806

Kit Lápis e 
Apontador

cód. 13827

Lápis para 
Carpinteiro

cód. 13806

Apontador 
para Lápis de 
Carpinteiro
cód. 13813

Lápis para Carpinteiro
Cód.

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

13806 180 17

Cor

Grafite

Altura
(mm)

10

Peso
(g)

11

Apontador para Lápis de Carpinteiro
Cód.

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

13813 60 30

Altura
(mm)

27

Peso
(g)

13

Kit Apontador e Jogo de Lápis
Cód.

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

13827 350 125

Cor

Grafite

Altura
(mm)

30

Peso
(g)

79



0800 970 9044 123

   

122   www.irwin.com.br

Marcação

O Giz de linha é ideal para uma enorme 
gama de trabalhos, possibilita a marca-
ção de uma linha reta, em qualquer di-
reção, com muito mais praticidade, eco-
nomia e limpeza de sua área de trabalho. 
Substitui a marcação feita com prego e 
barbante.

Sua marcação é versátil, marca am-
bientes internos e externos, temporária 
ou permanentemente. Basta escolher a 
cor específica para o tipo de marcação 
desejada.

1. Não molhe e evite quedas. 
2. Não utilize como prumo, o Giz de Linha é exclusivo para mar-
cação.
3. Como trocar de cor? Para trocar de cor, basta retirar o pó 
excedente da cor atual de dentro do carretel, utilizá-lo em mais 
duas a três marcações (para tirar o pó da linha) e substituir 
pela nova cor. É provável que as primeiras marcações saiam 
mistas, mas isso se normalizará após algumas marcações.
4. Como usar?

Dicas de utilização

Giz de Linha
A evolução da marcação industrial.

Guia de permanência
e aplicação das cores.

Marcação temporária
A cor azul é ideal para marcação tempo-
rária. Provém ótima visibilidade e é de fá-
cil remoção. Pode ser utilizados tanto em 
ambientes externos quanto em ambien-
tes internos. Ideal para uso em: madeira, 
tijolo, concreto e telha.

Marcação de visibilidade
A cor laranja dura mais e é ideal para 
uso em ambientes de pouca luminosida-
de, como em sótãos. Pode ser utilizados 
tanto em ambientes externos quanto em 
ambientes internos. Ideal para uso em: 
superfícies escuras, madeira, tijolo, con-
creto e telha.

Marcação permanente
O preto é a cor mais permanente, se-
guida pelo vermelho. Estas cores são 
resistentes ao clima e deixam linhas que 
permanecem visíveis, mesmo após se-
manas de chuva e desgaste no ambiente 
de trabalho. A cor preta é ideal para usos 
em: madeira, tijolo, concreto. E a cor ver-
melha é ideal para uso em: madeira, tijolo, 
concreto e telha.

1. Após escolher a 
cor, coloque o giz no 
carretel.

2. Chacoalhe o 
carretel para que a 
linha absorva o giz.

3. Estique na medida 
desejada, tensione 
bem a linha, puxe e...

4. ... solte. A marca-
ção desejada ficará 
impressa.
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Marcação

Giz de Linha - Combo
Cód.

Comprimento
Carretel (cm)

Comprimento
Linha (m)

13954
13955

17
17

30
30

Cor do 
Refil

Azul
Vermelho

Peso
(g)

300
300

Giz de Linha - Refil
Cód.

13957
13958
13959
13960

Cor

Azul
Vermelho

Laranja Fluorescente
Preto

Peso
(g)

267
267
267
267

Giz de Linha Combo
cód. 13954 e 13955

Refis para Giz de Linha
cód. 13957 a 13960

Giz de Linha IRWIN®
Para uma marcação limpa e bem feita.

Dura mais que 4 rolos de 8m de barbante
Durável, pode ser reutilizado diversas vezes. No 
mesmo carretel pode-se utilizar diversas cores.

Gancho metálico de fácil fixação

Fio trançado de alta 
resistência com 30m
Armazena mais giz no fio.

Resistente a quedas
Carretel de plástico ABS super resistente.

Recolhe o fio


