
KATALOG TUSZY 
SPECJALISTYCZNYCH



Przedstawiamy Państwu katalog, który prezentuje kilkadziesiąt rodzajów tuszy odpowiednich dla niezliczonej 
liczby zastosowań. Przedstawione produkty przeznaczone są do znakowania wszelkich powierzchni, takich jak: 
drewno, papier, metale, tkaniny, skóra, guma, szkło, porcelana, opakowania, żywność i wiele innych. 

Najwyższe bezpieczeństwo potwierdzono atestami i certyfikatami obowiązującymi w krajach UE. Imponująca 
jakość oraz wszechstronność zastosowań tuszy Coloris są bazą dla szeregu  atrakcyjnych rozwiązań o niepowtarz-
alnych efektach.

Zapraszamy do kontaktu z firmą - pracownicy Biura Obsługi Klienta udzielą wszelkich szczegółowych informacji 

o dostępnych kolorach, pojemnościach i zastosowaniach.

SPIS TREŚCI

Colop Polska Sp. z o.o. 
41-902 Bytom, ul. Smolenia 16 | tel. 32 388 70 30
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Tusz dla dzieci 1013 (papier, karton)

Tusz Berolin Ariston (tkaniny)

Tusz R9 (metal, CD, emalia, folie)

Tusz 990 (malowane metale, folie)

Tusz CO 4713 (aluminium, rewers fotografii)

Tusz KRO 4714 P. (ABS, żelazo, korek)

Tusz 8080 P.,8081 P. (metale niemalowane)

Tusz 186 (emalia, włókna, szkło)

Tusz 337 (ABS, folie - plastikowe, papier kredowy)

Tusz 794/ IP (ABS, beton, malowany metal)

Tusz 8100 FP (celofan, opakowania)

Tusz do znakowania jaj EU (jaja)

Tusz do znakowania mięsa (mięso)

Tusz R9 FP, R9 FP/ST (opakowania na żywność, śliskie materiały)

Tusz do sera (ser)

Tusz do betonu (beton)

Tusz 121 P. (drewno, juta, torby papierowe)

Tusz UV I (ludzka skóra, papier, karton)

Tusz UV II (metal, tworzywa)

Tusz 1026, 1026 ST (styropian)

Tusz 4010 (biurowy do papieru)

Tusze COLOP do stempli gumowych 

i polimerowych (papier)

Tusze COLOP do stempli metalowych (papier)

Poduszka CIK

Poduszka Micro

CMS - Colour Mixing System (system mieszania kolorów)

Poduszki R95 i R125

Poduszka Mark II

Poduszka Macro

Rozcieńczalnik 405

Rozcieńczalnik 410

Rozcieńczalnik 425

Rozcieńczalnik 430

Rozcieńczalnik 445

Rozcieńczalnik 465

Detergent do czyszczenia pieczątek GF

Detergent 390

Tusze na zamówienie specjalne

Zastosowania tuszy

Tabela nr. 1
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Podział

 tuszy wg. 

zastosowań 

dostępny na 

str. 33

Uwaga!
Podane zastosowania 

np. (papier, karton) to 

tylko przykłady. Szersze 

informacje dostępne w 

opisie danego tuszu 

oraz w b2b.colop.com
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Ten półprzezroczysty tusz zgodny jest z normą europejską EN 
71/3 potwierdzającą bezpieczeństwo i brak toksycznych 
składników w farbach do zabawek dla dzieci.

TUSZ DLA DZIECI 1013

WŁAŚCIWOŚCI

Tusz na bazie wody, zapewnia dobre krycie oraz szybko się wchłania na powierzchni 

absorbującej. Użyte wysokiej jakości barwniki nie pozostawiają trwałych śladów na 

tkaninach.

ZASTOSOWANIE

Tusz 1013 polecany jest do wszystkich papierowo-kartonowych powierzchni tj. 

papier, karton, papierowe serwetki czy inne papierowe przedmioty. Tusz ten idealnie 

sprawdzi się także przy stemplach dla dzieci. 1013 nie jest zalecany do stosowania na 

papierze powlekanym jak np. papier kredowy (z niektórymi pokryciami może być 

używany po wcześniejszym przetestowaniu).

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równo-

miernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do 

konkretnej poduszki na str. 35) i  rozprowadzamy ją po powierzchni. 

Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor

3

Odporny na rozmycia po ok. 30 sek. (na papierze)

Wysoce lepki ok. 15 sek. (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W 

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, serii Macro blanco, Mark II blanco  oraz R95 i R125 do stempli ręcznych

Rozcieńczalnik wodny 430 Coloris

50 ml, 1l

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl
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BEROLIN ARISTON P to tusz odporny na spieranie i działanie 

typowych rozpuszczalników używanych w pralniach chemi-

cznych. Nie niszczy tkanin.

Tusz BEROLIN ARISTON P. do tkanin

WŁAŚCIWOŚCI

Tusz na bazie alkoholu, bardzo ekonomiczny, zapewniający trwałe i intensywne 

odbicie. Oznakowaną tkaninę można prać już po 4-5 godzinach od znakowania. Tusz 

odporny do temperatury 90°C.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do znakowania wszystkich naturalnych tkanin tj. bawełna, jedwab, len 

czy wełna a także sztucznego jedwabiu. Tkaniny syntetyczne tj. nylon, perlon, elastyny 

i poliakryle nie są odpowiednie do oznaczania tuszem BEROLIN ARISTON P, ponieważ 

na ogół ich włókna mają zamkniętą powierzchnię zapobiegającą absorbowaniu tuszu. 

W niektórych przypadkach jednak jest to możliwe, dlatego warto wykonać wcze-

śniejsze testy na konkretnej tkaninie.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę tradycyjną (Micro, Macro). 

W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - 

zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy 

ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia. Tego tuszu 

nie należy stosować w automatach samotuszujących. Tusz przeznaczony do stempli 

ręcznych

PARAMETRY

Czas schnięcia

Wartość PH

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie 4

20-60 sek. (najlepszą odporność uzyskuje po 12 godzinach od aplikacji)

6 ± 1 (20°C)

Uwaga!
Przed znakowaniem należy 

wyprać tkaninę aby usunąć 

powierzchnię ochronną 

materiału.

Chcąc uzyskać trwałe 

znakowanie, stemplowanie 

należy wykonać dopiero po 

pierwszym praniu.

Niska do średniej, ~ 20-60s (wg 4mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II blanco oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 465 Coloris

50g, 1kg

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
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Uniwersalny tusz do wielu zastosowań. Doskonały zarówno do 

stempli ręcznych jak i automatycznych.

Tusz R9 (R9P)

WŁAŚCIWOŚCI

Tusz stosunkowo trwały, odporny na czynniki atmosferyczne, półprzezroczysty, 

częściowo pigmentowany, na bazie alkoholu.

ZASTOSOWANIE

Polecany do wszystkich połyskujących - śliskich materiałów tj. bardzo gładki papier, 

folie metalowe lub plastikowe, malowane powierzchnie metalowe czy drewno oraz 

niemalowane aluminium. Jest odpowiedni również do znakowania różnego typu 

materiałów gumowych i plastikowych. R9P idealnie nadaje się do znakowania ciem-

nych powierzchni ze względu na znacznie lepsze właściwości kryjące.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równo-

miernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do 

konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu 

tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor 5

7-9 min (metal)

Od ~ 15s (przezroczyste) do 65s (pigmentowe) (wg 4mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II blanco oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 405 Coloris

25ml, 50ml/g, 1l

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl
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Uniwersalny tusz na bazie alkoholu do wielu zastosowań. 

Dla powierzchni nieporowatych. Bardzo podobny do tuszu R9 

ale przystosowany do pieczątek polimerowych.

Tusz 990

WŁAŚCIWOŚCI

Tusz ten powinien być stosowany tylko dla nie absorbujących powierzchni ze względu 

na jego tendencję do rozlewania się na porowatych powierzchniach.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania takich materiałów jak: bardzo gładki papier, folie metalowe 

lub plastikowe, malowane powierzchnie metalowe czy drewno oraz niemalowane 

aluminium. Jest odpowiedni również do znakowania różnego typu materiałów 

gumowych i plastikowych, z tym że czas schnięcia jest w tym wypadku dłuższy. Tusze 

pigmentowe tj kolor biały i żółty posiadają większe właściwości kryjące, odpowiednie 

do znakowania ciemnych powierzchni.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. 

Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor 6

~ 7-9 min (na metalu)

Niska lepkość, ~ 15s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W, płytki polimerowej COLOP VX55 oraz płytek metalowych.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II blanco oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik do tuszu 990 Coloris

25ml, 50ml

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl
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Tusz szybkoschnący, półtransparentny, na bazie alkoholu. 

Odpowiedni dla materiałów nie wchłaniających,o jasnych kolo-

rach.

Tusz CO 4713 (do gładkich powierzchni)

WŁAŚCIWOŚCI

Zapewnia odporne na rozmycia, trudne do usunięcia, bardzo trwałe odbicie nawet na 

najtrudniejszych do oznakowania powierzchniach. Idealny do znakowania np. płyt 

CD, DVD.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania aluminium, stali, malowanej i niemalowanej metalowej folii, 

szkła, emalii, porcelany, gładkiego papieru czy rewersu zdjęć. Umożliwia także 

znakowanie różnego rodzaju plastiku o jasnym kolorze. Aby być pewnym osiągnięcia 

zamierzonego efektu należy wcześniej przeprowadzić test na danej powierzchni.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po 

wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor 7

~ 30s (metal)

Niska lepkość, ~ 10-30s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 410 Coloris

50ml/g, 1l

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl
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Szybkoschnący, pigmentowy tusz bardzo dobrze kryjący, o intensy-

wnych kolorach, odporny na czynniki atmosferyczne. Odpowiedni 

głównie dla materiałów nie absorbujących, ciemnych (oraz niektórych 

jasnych powierzchni).

Tusz KRO 4714 P

WŁAŚCIWOŚCI

Tusz na bazie alkoholu. Odporny na ścieranie, zapewnia trwałe odbicie, permanentne 

nawet na wyjątkowo trudnych do oznakowania powierzchniach. Odporny na 

działanie różnorodnych kwasów.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania zarówno malowanych jak i niemalowanych ciemnych metali 

i plastików. Szczególnie polecany do plastiku i gumowych rur w przemyśle 

motoryzacyjnym, ponieważ atrament ten spełnia Europejski kodeks samochodowy 

mówiący o pojazdach wycofanych z eksploatacji (2000/53/EC). Przed użyciem warto 

zrobić test, gdyż ze względu na szeroki wachlarz materiałów o różnych właściwościach 

efekty końcowe mogą się różnić przez co niemożliwe jest określenie jednoznacznego 

i wiarygodnego zalecenia.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po 

wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia. Po zakończeniu stemplowania 

należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ 

powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć 

nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor 8

30s (na metalu)

Niska lepkość, ~ 20-40s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W oraz stempli metalowych.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 410 Coloris

50g, 1kg

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl
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8080 P. polecany do poduszek Mark II. Odporny na czynniki atmosfer-

yczne, dający intensywne i trwałe odbicie. 8081 P jest szybciej schnącą 

wersją 8080 P, co wcale nie ogranicza ani nie wpływa na dobre właściwo-

ści tuszu po zaaplikowaniu do poduszki Mark II.

Tusz 8080 P, 8081 P.

WŁAŚCIWOŚCI

Pigmentowy tusz zapewnia dobre zdolności kryjące i minimum wytrącania się osadu, 

dzięki czemu jest dobrym rozwiązaniem przy znakowaniu ciemnych podłoży. Tusz na 

bazie alkoholu.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania malowanych i niemalowanych metali, gumy, drewna, PVC, 

różnych tworzyw oraz włókien naturalnych jak np. len i bawełna jak również synte-

tycznych tj. poliester, sztuczny jedwab, płótno, elastan i poliakryl. Ze względu na 

różnorodne właściwości materiałów oraz różną ich jakość zalecane jest wykonanie 

testów przed przystąpieniem do pracy. Tusz 8080 P przystosowany jest także do 

stosowania na skórze ludzkiej. 8081 P świetnie się sprawdzi również przy znakowaniu 

filcu.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po 

wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia. Po zakończeniu stemplowania 

należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ 

powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć 

nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor

9

~ 6-7min (metal) dot. 8080 P

~ 1-2min (metal) dot. 8081 P

Niska lepkość, ~ 13-20s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W oraz stempli metalowych.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 405 Coloris dla 8080 P

Rozcieńczalnik 415 Coloris dla 8081 P

50g, 1kg

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl



www.colop.plColop Polska Sp. z o.o. 
41-902 Bytom, ul. Smolenia 16 | tel. 32 388 70 30
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Dodatkowe 

informacje 

o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Niezwykle szybkoschnący, półprzezroczysty tusz przeznaczony 

specjalnie do oznaczania nie absorbujących materiałów o jasnej 

powierzchni. Kolory biały i żółty specjalnie napigmentowane.

Tusz 186

WŁAŚCIWOŚCI

Szybkość schnięcia tuszu sprawia, że zaleca się stosowanie go jedynie w maszynach 

stemplujących .

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania zarówno malowanych jak i niemalowanych metali oraz 

jasnych tworzyw sztucznych. Ze względu na różnorodność materiałów i ich reakcji 

z tuszem zalecane jest wcześniejsze wykonanie testów.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. 

Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia. 

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor

10

~ 10s (metal)

Niska lepkość, ~ 10-20s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W oraz stempli metalowych.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 425 Coloris 

50ml/g, 1l

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl



www.colop.plColop Polska Sp. z o.o. 
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Dodatkowe 

informacje 

o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Szybkoschnący, transparentny tusz, na bazie alkoholu, przezna-

czony specjalnie do znakowania toreb polietylenowych. Żółty 

i biały kolor specjalnie pigmentowane.

Tusz 337

WŁAŚCIWOŚCI

Do znakowania szczególnie gładkich plastikowych powierzchni. Zapewnia wysokiej 

jakości odbicie.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania różnego typu plastikowych folii. Aby osiągnąć zamierzony 

efekt końcowy warto wykonać wcześniejsze testy.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. 

Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia. 

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor

11

~ 2 min (folia polietylenowa)

Niska lepkość, ~ 10-30s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W oraz stempli metalowych.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka Micro blanco, 

Macro blanco do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 405 Coloris 

50ml, 1l

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl



www.colop.plColop Polska Sp. z o.o. 
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Dodatkowe 

informacje 

o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Szybkoschnący tusz, na bazie alkoholu, o bardzo dobrych właśc-

iwościach kryjących, odporny na czynniki atmosferyczne.

Tusz 794/I P

WŁAŚCIWOŚCI

Odbicia są elastyczne i pozostają odporne na wysoką deformację materiału. Tusz 

może być rozcieńczany rozpuszczalnikiem 415 Coloris.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania kolorowych i bezbarwnych folii, tworzyw sztucznych oraz 

elementów gumowych.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po 

wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor

12

~ 4 min (metal)

Średnia, ~ 70-130s(wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W oraz stempli metalowych.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 415 Coloris 

50g

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl
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Dodatkowe 

informacje 

o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Tusz opracowany zgodnie z aktualnymi zaleceniami Unii 

Europejskiej dla przemysłu produkcji opakowań spożywczych.

Tusz 8100 FP

WŁAŚCIWOŚCI

Szybkoschnący tusz, zapewniający odbicie o intensywnym, trwałym kolorze. Tusz 

zgodny z przepisami Unii Europejskiej (AP(89)1, 2001/62/EG) mówiącymi o braku 

występowania metali ciężkich w barwnikach stosowanych w przemyśle spożywczym.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania opakowań spożywczych tj. torby plastikowe, opakowania 

jogurtów, pokrywki, butelki szklane czy kartony na mleko. Szybkoschnący, odporny na 

ścieranie.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po 

wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor

13

~ 20s

Niska lepkość, ~ 12s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka Micro blanco, 

Macro blanco do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 425 Coloris

50 ml, 1l

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl
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Dodatkowe 

informacje 

o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Tusz do znakowania jaj opracowany zgodnie z aktualnymi przepisami i 

zaleceniami Unii Europejskiej (94/36/EG Art.2, Sekcja(9), Załącznik 1), 

które wymieniają wszystkie barwniki dopuszczone do stosowania.

Tusz do znakowania jaj EU

WŁAŚCIWOŚCI

Szybkoschnący tusz, zapewniający wyraźne odbicie o intensywnym i trwałym kolorze, 

odporny na ścieranie. Tusz nie przenika przez skorupkę.

ZASTOSOWANIE

Krótki czas schnięcia umożliwia umieszczanie produktów w opakowaniach 

bezpośrednio po ich oznakowaniu.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po 

wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor

Niska lepkość, ~ 12s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 460 Coloris

50 ml, 1l

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl
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Dodatkowe 

informacje 

o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Tusz do znakowania mięsa opracowany został zgodnie z aktualnymi 

zaleceniami Unii Europejskiej, które dopuszczają stosowanie go w 

rzeźniach.

Tusz do znakowania mięsa

WŁAŚCIWOŚCI

Wszystkie barwniki znajdujące się w składzie tuszu zostały wymienione w 94/36/EG 

Art.2, Sekcja(8) oraz w EINECS i zatwierdzone do stosowania na artykułach 

spożywczych.

ZASTOSOWANIE

Intensywna kolorystyka tuszu generuje trwałe i wyraźne odbicia a krótki czas 

schnięcia umożliwia płukanie mięsa pod ciśnieniem bezpośrednio po oznakowaniu.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po 

wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor

15

~ 1min 

Niska lepkość, ~ 12s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 460 Coloris

50 ml, 1l

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl
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Dodatkowe 
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o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Tusz opracowany wg zaleceń i wytycznych Unii Europejskiej 

i dopuszczony do stosowania w przemyśle produkcji opakowań 

spożywczych.

Tusz R9 FP, R9 FP/ST

WŁAŚCIWOŚCI

Intensywna kolorystyka tuszu zapewnia wyraźne i trwałe odbicia. Do opracowania 

tuszu użyto jedynie barwników dopuszczonych przez Unię Europejską, na podstawie 

dok. AP(89)1 oraz 2001/62/EG dot. zawartości metali ciężkich i zanieczyszczeń. Tusz na 

bazie alkoholu.

ZASTOSOWANIE

Opakowania artykułów spożywczych tj. plastikowe torebki, opakowania na jogurty, 

pokrywki, szklane butelki, kartoniki na mleko. 

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po 

wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor

16

~ 1 min dot. R9 FP/ST

~ 5-8 min dot. R9 FP

Niska lepkość, ~ 15s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 410 Coloris dla R9 FP/ST

Rozcieńczalnik 405 Coloris dla R9 FP

50 ml, 1l

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl
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Tusz do znakowania sera opracowany zgodnie z aktualnymi zaleceni-

ami Unii Europejskiej, przystosowany do użycia na artykułach spoży-

wczych.

Tusz do znakowania sera

WŁAŚCIWOŚCI

W składzie tuszu znajdują się barwniki wymienione w zaleceniach UE (94/36/EG). Inne 

użyte substancje wymienione zostały w EINECS i zatwierdzone do stosowania na 

artykułach spożywczych.

ZASTOSOWANIE

Szybkoschnący tusz, zapewnia wyraźne odbicie o intensywnym i trwałym kolorze, 

odporny na ścieranie. Krótki czas schnięcia umożliwia dalsze przetwarzanie szybko po 

oznaczeniu.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po 

wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor

17

~ 1-2 min (ser)

Niska lepkość, ~ 12s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 460 Coloris

50 ml, 1l

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl



www.colop.plColop Polska Sp. z o.o. 
41-902 Bytom, ul. Smolenia 16 | tel. 32 388 70 30

18
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o produkcie 

dostępne
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Specjalny tusz na bazie oleju, opracowany dla betonowych powie-

rzchni, przy których wymagana jest trwałość i odporność odbicia na 

działanie czynników atmosferycznych.

Tusz do betonu

WŁAŚCIWOŚCI

Najwyższa jakość składników produktu gwarantuje wyraźne i intensywne odbicie 

nawet po wielomiesięcznej ekspozycji na słońcu.

ZASTOSOWANIE

Niezmywalne odbicie o intensywnym kolorze. Polecany do wszystkich betonowych 

powierzchni. Wilgotność i niskie temperatury opóźniają proces suszenia. Większe 

znaki mogą zostać bardzo szybko namalowane za pomocą pędzla i szablonu.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po 

wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor 18

~ odporny na ścieranie już w ciągu 1-2min

Wysoka lepkość, ~ 120s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy marki Readyforlaser w wersji Multi

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 445 Coloris

1l

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl
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o produkcie 

dostępne
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Szybkoschnący tusz, na bazie alkoholu, przeznaczony do absorbujących 

materiałów.

Tusz 121 P

WŁAŚCIWOŚCI

Najwyższa jakość składników produktu gwarantuje odporność na czynniki atmosfery-

czne. Intensywna kolorystyka gwarantuje wyraźne i trwałe odbicia na różnorodnych 

materiałach.

ZASTOSOWANIE

Polecany do kartonu, surowego drewna, toreb papierowych i innych absorbujących 

powierzchni. Może być także stosowany do drewnianych i metalowych powierzchni. 

Większe znaki mogą zostać bardzo szybko namalowane za pomocą pędzla i szablonu.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po 

wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinającdopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor

19

~ 60-90s (metal)

Niska lepkość, ~ 20-50s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 121 Coloris

50 ml, 1l

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl
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o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Bezbarwny tusz fluorescencyjny, który pod wpływem światła UV 

(366nm) staje się intensywnie niebieski. Szybko wnika w porowate 

powierzchnie. Tusz na bazie wody.

Tusz UV I

WŁAŚCIWOŚCI

Używany do efektów specjalnych w ciemnościach. Odpowiedni do znakowania 

ludzkiej skóry. Jednym z bardziej popularnych zastosowań tego tuszu jest wyko-

rzystywanie go do identyfikacji uczestników imprez masowych.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania naturalnie barwionych kartonowych opakowań, torebek 

papierowych i innych podobnych materiałów o wysokiej absorpcji.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po 

wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor

20

~ odporny na ścieranie już w ciągu 15s (papier)

Niska lepkość, ~ 12s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 430 Coloris

50ml, 1l

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl
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Bezbarwny tusz fluorescencyjny, który pod wpływem światła UV 

(366 nm) staje się intensywnie niebieski.

Tusz UV II

WŁAŚCIWOŚCI

Szybkoschnący tusz na bazie alkoholu do powierzchni gładkich, nieporowatych. 

Nie jest przeznaczony do znakowania ludzkiej skóry.

ZASTOSOWANIE

Polecany do metali, malowanych powierzchni metalowych oraz tworzyw.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po 

wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor

21

~ odporny na ścieranie już w ciągu 1min (metal)

Niska lepkość, ~ 12s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 410 Coloris

50ml, 1l

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl

Uwaga!
Nie zaleca się znakowania 

białych powierzchni, 

ponieważ bardzo często 

one same również świecą 

tym samym kolorem w 

świetle UV o tym samym 

zakresie długości fal, co 

spowoduje, że odbicie nie 

będzie widoczne.
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1026 ST to szybkoschnący, o niskiej lepkości, półprzezroczysty tusz na bazie 

alkoholu. Opracowany specjalnie do stemplowania styropianu i innych 

podobnych materiałów z twardej pianki (poza piankami EPS, których nie barwi). 

Dostępny jest również odpowiednik o dłuższym czasie schnięcia – 1026.

Tusz 1026, 1026 ST

WŁAŚCIWOŚCI

Zapewnia odbicie o intensywnych kolorach. Polecany w szczególności do znakowania 

bocznych ścianek i krawędzi (nie zalecane jest znakowanie płyt styropianowych na 

froncie ponieważ płynne kleje lub wilgoć mogą wpłynąć na rozpuszczenie tuszu 

prowadząc do zmiany kolorów lub powstawania zacieków na jasnych powierzchniach 

lub tapetach).

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po 

wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Opakowanie

Kolor

22

~ 1min (metal) 1026 ST

~ 5min (metal) 1026

Niska lepkość, ~ 13s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 425 Coloris (1026 ST)

Rozcieńczalnik 470 Coloris (1026)

50ml, 1l

Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl
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o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Tusz na bazie wody, bez dodatku oleju. Doskonały do wypełniania 

poduszek dla stempli ręcznych oraz uzupełniania poduszek samotusz-

ujących pieczątek biurowych.

Tusz 4010

WŁAŚCIWOŚCI

Dobrze kryjący, bardzo ekonomiczny.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania wszystkich absorbujących powierzchni tj. papier czy karton. 

Przeznaczony w szczególności do użytku biurowego dla stempli ręcznych, bardzo 

szybko wchłania się w papier. Nasączona poduszka przez długo pozostaje nawilżona 

bez wysychania. 4010 nie jest zalecany do papierów powlekanych, skuteczność 

odbicia będzie zależała od powłoki jaką pokryty jest papier, dlatego warto wykonać 

wcześniejsze testy.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy 

równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość 

tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po 

wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.

Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć 

pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na 

powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia

Lepkość

Rodzaj płytki tekstowej

Zalecany nośnik tuszu

Rozcieńczalnik

Pojemność

Kolor

Odporny na rozmycia już po ~ 15s (na papierze)

Wysoka lepkość, ~ 12s (wg 4 mm kubka Forda)

Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, 

Standard 50 W i 100 W lub dla płytki polimerowej COLOP Vx55.

Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro 

blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.

Rozcieńczalnik 430 Coloris

1l

Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na b2b.colop.pl
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Tusze COLOP do stempli gumowych i polimerowych

WŁAŚCIWOŚCI

Wydajne tusze do pieczątek gumowych i polimerowych. Nasycone kolory sprawiają, 

że treść jest bardzo czytelna i wyraźna. Optymalna gęstość gwarantuje idealnie 

równomierne i pełne odbicie. Dzięki wysokiej jakości składnikom kolor tuszu jest 

bardzo trwały. Dołączony do butelki dozownik ułatwia prawidłową aplikację. Kolor 

zakrętki odpowiada barwie tuszu. 

Dobrze oznakowane pudełko ułatwia szybkie wyszukanie odpowiedniego produktu 

na półkach. 

Dostępny w 5 kolorach (czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, czarny) o pojemności 

25 ml. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie odpowiedniego produktu do wymag-

anego zastosowania.

Dodatkowe 

informacje 

o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Tusze COLOP do stempli metalowych

WŁAŚCIWOŚCI

Tusz na bazie oleju, występujący w 5 kolorach, przeznaczony do pieczątek metalo-

wych. Charakteryzuje się udoskonaloną formułą chemiczną dającą wyraźne i kontra-

stowe odbicie. Butelka wyposażona jest w praktyczny dozownik ułatwiający tuszow-

anie poduszek.

Dostępny w 5 kolorach (czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, czarny) o pojemności 

25 ml.

Najpopularniejszy tusz biurowy.
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Poduszka CIK

WŁAŚCIWOŚCI

Poduszka do odbić wielokolorowych, specjalnie przystosowana do cięcia ploterem 

laserowym. Od zwykłej poduszki zastępczej różni się tym, że podklejana jest na całości 

a nie tylko punktowo, co zapobiega odklejaniu się jej po rozcięciu. 

Wycinając poduszkę pod projekt ważne jest, aby zachować odpowiednią odległość 

między cięciami i odpowiedni rozmiar samego cięcia oraz aby przeciąć poduszkę 

całkowicie aż do plastiku w celu zapobiegnięcia mieszaniu się tuszy. 

Dodatkowe 

informacje 

o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Poduszka Micro

WŁAŚCIWOŚCI

Poduszka Micro COLOP do stempli tradycyjnych: gumowych lub polimerowych. 

Nasączana elektronicznie tuszem najwyższej jakości, który gwarantuje bardzo 

wysoką trwałość odbicia pieczątki.

Poduszka Micro występuje w trzech formatach oraz w pięciu kolorach (czerwony, 

niebieski, czarny, zielony, fioletowy) a także w wersji nie nasączonej – blanco. Produkty 

Micro wyróżniają także bezcenne walory ekologiczne - około 90% materiałów może

zostać przetworzonych w procesie recyclingu. Lekka, wytrzymała plastikowa obu-

dowa.

Wymiary                               Micro1 - 50 x 90 mm,  Micro2  - 70 x 110 mm,  

                                               Micro3 - 90 x160 mm
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CMS - Colour Mixing System

Dzięki systemowi mieszania kolorów za pomocą tylko 5 tuszy możemy bardzo 

szybko i łatwo uzyskać aż 69 różnych kolorów!

WŁAŚCIWOŚCI

Warto do tego celu wykorzystać aplikację CMS, która po wpisaniu przez nas ilości 

tuszu jaką chcemy przygotować oraz wybraniu koloru jaki chcemy uzyskać pokazuje 

nam proporcje ilościowe tuszy potrzebnych do zmieszania wybranego koloru.

Kolory podstawowe (czarny, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, UV) mieszamy wg 

podanych proporcji w menzurkach za pomocą pipetek w dołączonych do zestawu 

pojemnikach.

W ofercie dostępne mamy także wygodne buteleczki 25ml, w których po wymieszaniu 

tuszy różnych kolorów z systemu CMS, można otrzymać nowy - niestandardowy kolor 

tuszu.

Pojemna butelka została wyposażona w dozownik, który ułatwia wprowadzenie tuszu 

w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej ilości.

Tusze CMS oparte są na specjalnych barwnikach dlatego nie możemy mieszać ich 

z innymi rodzajami tuszy!

Po dokładnym wymieszaniu tuszy możemy przystąpić do nasączania odpowiednio 

przyciętej poduszki CIK.

System ten może być wykorzystywany np. w technologii kolorowych odbić, 

która polega na uzyskaniu za pomocą jednego odbicia wielokolorowej treści.

Dodatkowe 

informacje 

o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Poduszka R95 i R125

WŁAŚCIWOŚCI

Okrągła poduszka do stempli metalowych. Wykonana z filcu, przeznaczona do 

stosowania wraz ze specjalistycznymi tuszami Coloris. Opakowanie z pokrywką 

zapobiega szybkiemu wysychaniu. Dostępna tylko w wersji blanco
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Poduszka Mark II

Unikatowa, dwustronna, przeznaczona do wielokrotnego nasączania 

poduszka. Może być napełniona szybkoschnącym, półtransparentym 

lub napigmentowanym tuszem. Pozostaje nawilżona i zdolna do 

użytku nawet na kilka kolejnych miesięcy.

WŁAŚCIWOŚCI

Dwustronna szczelna oprawa chroni materiał przed wysuszeniem. Po utracie 

przez powierzchnię zewnętrzną właściwości tuszujących, produkt zachowuje 

pełnowartościową, nasączoną warstwę spodnią.

Odwrócenie poduszki pozwala na jej dalsze użytkowanie. Stałe automaty-

czne tuszowanie wewnętrznej części pozwala kilkukrotnie powtórzyć 

opisaną czynność wpływając na wysoką wydajność produktu.

ZASTOSOWANIE

Polecana do tuszy: R9, R9 FP, 990, 8080 P. Jest również możliwość zakupu 

nasączonej już poduszki Mark II tuszem R9/990 w kolorze czarnym.

Wymiary                               60 x 100 mm

Dodatkowe 

informacje 

o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Poduszka Macro

WŁAŚCIWOŚCI

Poduszka przeznaczona do pieczątek metalowych. Poduszka o dużych rozmiarach 

stworzona z myślą o większych stemplach i gryfach. Wykonana z filcu, dzięki czemu 

dostosowana jest do szerokiej gamy tuszy specjalistycznych Coloris. Dzięki metalowe-

mu pudełku spowolniony jest proces wysychania poduszki. Dostępna tylko w wersji 

blanco.

Wymiary                               Macro1 - 100 x 200 mm, Macro2 - 150 x 200 mm, 

                                               Macro3  - 120 x 300 mm
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Rozcieńczalnik 405

Rozcieńczalnik na bazie alkoholu, pozwalający uzyskać pożądaną 

konsystencję tuszu.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do tuszy: R9, R9 FP, 337 czy 8080P.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Wlej odpowiednią ilość tuszu do pojemnika, a następnie dodaj niewielką ilość 

rozcieńczalnika i wymieszaj. Kontynuuj dodawanie małych ilości rozcieńc-

zalnika do momentu osiągnięcia żądanej konsystencji.

Pojemność                           50ml, 1l

Rozcieńczalnik 410

Rozcieńczalnik na bazie alkoholu, pozwalający uzyskać pożądaną 

konsystencję tuszu.

ZASTOSOWANIE

Polecany do tuszy: BA 4710, CO 4713, KRO 4714 P, UV II, R9 FP/ST czy 8050P.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Wlej odpowiednią ilość tuszu do pojemnika, a następnie dodaj niewielką ilość 

rozcieńczalnika i wymieszaj. Kontynuuj dodawanie małych ilości rozcieńc-

zalnika do momentu osiągnięcia żądanej konsystencji.

Pojemność                           50ml, 1l

Uwaga!
Rozpuszczalnik należy 

dozować stopniowo, gdyż 

zbyt duże stężenie może 

osłabić niektóre wła-

ściwości tuszu tj. krycie

 czy intensywność

 koloru.

Dodatkowe 

informacje 

o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Uwaga!
Rozpuszczalnik należy 

dozować stopniowo, gdyż 

zbyt duże stężenie może 

osłabić niektóre wła-

ściwości tuszu tj. krycie

 czy intensywność

 koloru.



www.colop.plColop Polska Sp. z o.o. 
41-902 Bytom, ul. Smolenia 16 | tel. 32 388 70 30

29

Dodatkowe 

informacje 

o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Rozcieńczalnik 430

Rozcieńczalnik na bazie wody, pozwalający uzyskać pożądaną 

konsystencję tuszu.

ZASTOSOWANIE

Polecany do tuszu UV I.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Wlej odpowiednią ilość tuszu do pojemnika, a następnie dodaj niewielką ilość 

rozcieńczalnika i wymieszaj. Kontynuuj dodawanie małych ilości roz-

cieńczalnika do momentu osiągnięcia żądanej konsystencji.

Pojemność                           50ml, 1l

Uwaga!
Rozpuszczalnik należy 

dozować stopniowo, gdyż 

zbyt duże stężenie może 

osłabić niektóre wła-

ściwości tuszu tj. krycie

 czy intensywność

 koloru.

Rozcieńczalnik 425

Rozcieńczalnik na bazie alkoholu, pozwalający uzyskać pożądaną 

konsystencję tuszu.

ZASTOSOWANIE

Polecany do tuszy: 186, 1026 ST, 8100 FP.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Wlej odpowiednią ilość tuszu do pojemnika, a następnie dodaj niewielką ilość 

rozcieńczalnika i wymieszaj. Kontynuuj dodawanie małych ilości roz-

cieńczalnika do momentu osiągnięcia żądanej konsystencji.

Pojemność                           1l

Dodatkowe 

informacje 

o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Uwaga!
Rozpuszczalnik należy 

dozować stopniowo, gdyż 

zbyt duże stężenie może 

osłabić niektóre wła-

ściwości tuszu tj. krycie

 czy intensywność

 koloru.
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Rozcieńczalnik 465

Rozcieńczalnik na bazie alkoholu, pozwalający uzyskać pożądaną 

konsystencję tuszu.

ZASTOSOWANIE

Polecany do tuszu Berolin Ariston P.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Wlej odpowiednią ilość tuszu do pojemnika, a następnie dodaj niewielką ilość 

rozcieńczalnika i wymieszaj. Kontynuuj dodawanie małych ilości roz-

cieńczalnika do momentu osiągnięcia żądanej konsystencji.

Pojemność                           50ml

Uwaga!
Rozcieńczalnik należy 

dozować stopniowo, gdyż 

zbyt duże stężenie może 

osłabić niektóre wła-

ściwości tuszu tj. krycie

 czy intensywność

 koloru.

Rozcieńczalnik 445

Rozcieńczalnik na bazie benzenu, pozwalający uzyskać pożądaną 

konsystencję tuszu.

ZASTOSOWANIE

Polecany do tuszy: 4730 P oraz tuszu do betonu.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Wlej odpowiednią ilość tuszu do pojemnika, a następnie dodaj niewielką ilość 

rozcieńczalnika i wymieszaj. Kontynuuj dodawanie małych ilości roz-

cieńczalnika do momentu osiągnięcia żądanej konsystencji.

Pojemność                           1l

Dodatkowe 

informacje 

o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Uwaga!
Rozcieńczalnik należy 

dozować stopniowo, gdyż 

zbyt duże stężenie może 
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Detergent do czyszczenia pieczątek GF

Rozcieńczalnik na bazie wody przeznaczony do czyszczenia pieczątek 

z zabrudzeń oraz osadów.

WŁAŚCIWOŚCI

Przeznaczony do czyszczenia pieczątek gumowych, metalowych a w szcze-

gólności polimerowych, bez zagrożenia uszkodzenia materiału. Nadaje się 

także do usuwania jeszcze nie zaschniętego tuszu na nieporowatych 

powierzchniach. Efekt czyszczenia warto także przetestować na porowatych

powierzchniach.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do stosowania przy wszystkich tuszach na bazie wody, przy 

tuszach UV oraz tych nie zawierających oleju.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Pozostałości tuszu należy ostrożnie zdrapać ostrym przyrządem a następnie 

dokładnie przetrzeć pieczątkę delikatną, bawełnianą szmatką nasączoną 

detergentem.

Lepkość                                Niski poziom lepkości ~ 12s (wg 4mm kubka Forda)

Pojemność                           50ml

Detergent 390

Płyn na bazie alkoholu z dodatkiem oleju, przeznaczony do czyszcze-

nia pieczątek z zabrudzeń oraz osadów z tuszy na bazie rozpuszczalni-

ka.

WŁAŚCIWOŚCI

Przeznaczony do czyszczenia jedynie pieczątek gumowych i metalowych 

(czyszczenie tym detergentem pieczątek polimerowych grozi uszkodzeniem 

materiału). Nadaje się także do usuwania jeszcze nie zaschniętego tuszu na 

nieporowatych powierzchniach. Efekt czyszczenia warto także przetestować 

na porowatych powierzchniach.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do stosowania przy wszystkich tuszach na bazie oleju.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Pozostałości tuszu należy ostrożnie zdrapać ostrym przyrządem a następnie 

dokładnie przetrzeć pieczątkę delikatną, bawełnianą szmatką nasączoną 

detergentem.

Lepkość                                Niski poziom lepkości ~ 12s (wg 4mm kubka Forda)

Pojemność                           50ml

Uwaga!
Nie należy pozosta-

wiać pieczątki w płynie

 na dłuższy okres czasu, 

nawet jeśli jest mocno 

zabrudzona, aby

nie nasiąknęła nim.

Dodatkowe 

informacje 

o produkcie 

dostępne

 w b2b.colop.pl

Uwaga!
Detergent należy 

dozować stopniowo, gdyż 

zbyt duże stężenie może 

osłabić niektóre wła-

ściwości tuszu tj. krycie

 czy intensywność

 koloru.



50 - szybkoschnący tusz do znakowania różnego rodzaju 

powierzchni plastikowych.

200 PR, 200 PR/P. - do malowanych i niemalowanych metali, 

gumy, drewna, plastików i naturalnych włókien.

382 P -  wolnoschnący doskonale kryjący tusz przeznaczony 

do znakowania ciemnych powierzchni (gumy, metali, plastików, 

tekstyliów, drewna).

382/E2 P - szybkoschnący tusz do ciemnych materiałów 

(gumy, metali, plastiku, drewna, tekstyliów).

500 P - łatwospieralny tusz do znakowania tekstyliów 

(poliester, nylon, bawełna, satyna, len)

770 P - ekonomiczny, szybkoschnący tusz idealny 

do niskowchłaniających powierzchni takich jak: 

metalowe bębny, pojemniki, nieobrobione drewno.

777 - wodoodporny, szybkoschnący do kartonu, papierowych 

toreb i innych materiałów o wysokiej absorbcji.

790 - szybkoschnący, odporny na wodę i alkohol tusz 

do znakowania plastiku i przewodów elektrycznych.

843 P - tusz na bazie wody, mocno barwiony, odporny 

na bardzo wysokie temperatury (nawet 600 °C) 

do ogniw elektronicznych, spoiw, ceramiki.

947 IV - tusz przeznaczony do malowanych i niemalowanych 

metali, gumy, drewna i plastiku.

981 - szybkoschnący tusz idealny do znakowania cienkie-go 

metalu, np. aluminium. Odporny na parę wodną.

1051 P - mocno kryjący tusz do ciemnych powierzchni, gumy, 

metali, plastiku, tekstyliów, surowego drewna.

4000 P Metalic - uniwersalny, szybkoschnący tusz na bazie 

wody, połyskujący do ciemnych powierzchni, skór, tekstyliów, 

papieru, gumy, plastiku, metali...

4040 - przeznaczony do znakowania bankowych dokumentów: 

czeków, kuponów, rozpoznawalny przez czytniki.

4062 P, 4060 PLT - odporny na środki chemiczne, widoczny 

w świetle UV tusz przeznaczony do znakowania ważnych 

dokumentów, np. certyfikatów

8240 FP, 8260 FP - stosowany do znakowania opakowań na 

żywność: drewniane, plastikowe, szklane pojemniki, folie, pudełka 

woreczki i kartoniki na mleko.

4340 P. - zawiera barwnik fluorescencyjny, przeznaczony do 

papieru, kartonu, naklejek 

4730 P. - tusz na bazie oleju do drewna, kartonu, grubego papieru

4731- tusz na bazie alkoholu do znakowania gumy, 

np. jednorazowe rękawiczki lateksowe 

4726 - tusz do znakowania żyletek, noży, narzędzi.

6051 P. - tusz biurowy do papieru na bazie oleju, polecany do 

pieczątek  metalowych.

8122 P - idealny do produktów medycznych 

(wszystkie rodzaje papierów, kartonów, torebek).

8280 P - tusz do znakowania metali, szkła, porcelany, gumy, 

skóry, plastiku. Odporny na wodę, benzynę i tłuszcze.

8300 P - tusz do znakowania skóry syntetycznej, a także 

wszystkich rodzajów włókien.

8480 FP/P - stosowany do znakowania opakowań  

na żywność (metal, plastik, szkło, guma).

BA 4710 - polecany do metali, drewna, wers luster, kliszy zdjęć 

rentgenowskich, pergaminu, dętek rowerowych i niektórych 

rodzaji folii plastikowych  . 

Bronze oxide 4727 - dla artystów do “postarzania” miedzi, 

brązu i żelaza.

Coloris 100 UV P - tusz do znakowania tekstyliów i skóry 

syntetycznej

Constanta P - używany do znakowania oświadczeń 

i certyfikatów

HT 117 P, HT 118 P, HT 119 P - tusz do znakowania metalu, 

szkła, ceramiki i materiałów o niskiej absorbcji.

KROSKA P - idealny do znakowania malowanego i niema-

lowanego metalu, gumy, plastiku, ciemnych materiałów.

948 - tusz UV do znakowania wchłaniających materiałów, 

np. tektury i włókien.

Verdigris solution - stosowane dla uzyskanie efektu korozji 

na miedzi, brązie i żelazie.

Signo spray P, Signo-EXP - odpowiedni do kartonów, pudełek, 

papierowych worków, drewnianych skrzyń, metalowych 

bębnów, plastikowych pojemników.

ROZPUSZCZALNIKI:

415 - dla tuszy: 382/E2, 794 I, 857, 877, 981, 1051 P, 8081 P, 

8085 P, 8240 FP, 8300 P.

420 - dla tuszy: 200 PR, 770 P, 779, 801, 805, 8251, 8280 P

435 - dla tuszy: 775, 785 IIP

440 - dla tuszy: Constanta P, HT 118 P, 1070 P.

544 - dla tuszy: 790

460 - dla tuszy: do miesa, sera, jaj

475 - dla tuszy: 50

480 - dla tuszy: Coloris 101 UV P

TUSZE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE:
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ZASTOSOWANIA TUSZY:

ABS

Aluminium

Bankowe dokumenty

Bawełna (nadająca się do prania)

Bawełna (odporna na pranie)

Beczki

Beczki z żelaza

Beton

Bilety

Blacha (malowana)

Blacha (nie malowana)

Błyszczące druki

Błyszczący papier

Brąz (postarzony, czarne wykończenie)

Celuloid

Celuloza (naturalne włókno tekstylne)

Ceramika (glazurowana)

Ceramika (nie glazurowana)

Certyfikaty

Certyfikaty (niewidoczne znakowanie)

CO

Cynk (blacha)

Czeki

Części maszyn

Czipy komputerowe (plastik)

Dachówki (gliniane)

Dokumenty

Dowody osobiste

Drewniane skrzynki

Drewno (malowane, pokrywane)

Drewno (surowe)

Dywany

Dywany (niewidoczne znakowanie)

Elektrody (spawalnicze)

Etykiety (malowane)

Etykiety (nie malowane)

Film celofanowy

Filmy

Filmy rentgenowskie

Folia (metal)

Folia (plastik)

Futro

Guma (butyl)

Guma (naturalna)

Guma (neopren)

Guma (niewidoczne znakowanie)

Jaja

Jedwab

Karton

Karton (nie woskowany)

Karton (niewidoczne znakowanie)

Karton (woskowany)

Koce wełniane

Koperty

Korek

Lustro (rewers)

Marmur

Materiał termoodporny

Materiały do garnituru

Metale 

50, 337, 790, 794/IP, KRO 4714

CO 4713

4040

8300 P., Berolin Ariston P.  

500 P.

186, 770 P., Signo Spray P.  

770 P.

794/IP, 4730 P., Tusz do betonu

200 PR

200 PR, 770 P., 790, 794/IP, 990, 8080 P.,R 9, CO 4713   

200 PR, 770 P., 8080 P., Kroska P., R 9

50, 337, 790, 794/IP, R 9

186, 790, 8080 P., R 9, CO 4713

Bronze oxide 4727

200 PR, 8080 P., R 9

4340 P., 8300 P., Berolin Ariston P.

HT 119 P.

HT 117 P./ HT 118 P 

8080 P., Constanta P.  

UV I

CO 4713, R 9

8080 P., CO 4713, R 9 

8080 P., Constanta P.  

770 P., 990, 8080 P., KRO 4714 P., R 9

50, 790, 794/ IP, Coloris 100 UV P.

4730 P., R 9 

4062 P., 8080 P., Constanta P.  

Constanta P

121 P., Signo-Spray P. 

200 PR,  8080 P., R 9, 

121 P., 382 P., 770 P. , 4730 P., 8080 P., Signo-Spray P. 

50, 790, 794/ IP, Kroska P., R 9

UV II,

843 P.

200 PR, 990, 8080 P., R 9, CO 4713

4010, 4340 P.

8100 FP

990, CO 4713, R 9

BA 4710

Coloris 4000 P. Metallic, CO 4713, R 9

50, 337, 790, 794/ IP, Coloris 4000 P. Metallic

200 PR, Coloris 4000 P. Metallic, Berolin Ariston P. 

382 P., 382/E2 P., Coloris 4000 P. Metallic, 4731

1051 P., 794/IP,

382 P., 382/E2 P., Coloris 4000 P. Metallic, 4731

UV II

Tusz do znakowania jaj EU

8300 P., Berolin Ariston P. 

777, 4010

50, 337, 790, CO 4713

UV I

777, 4010, 8080 P.,R 9, Signo-Spray P.

8300 P., Berolin Ariston P. 

4010, 4340 P.,

121 P., 8080 P., 8081 P., KRO 4714 P.

BA 4710

8080 P.

382/E2 P., HT 117 P., HT 118 P., HT 119 P.

8300 P., Berolin Ariston P.,

186, 200 PR, 794/ IP, 981, 990, 8080 P., CO 4713,

 KRO 4714 P., Kroska P., R 9

32, 11, 32, 8

7

32

32, 4

32

10, 32, 32

32

12, 32, 18

32

32, 32, 32,12, 6, 9, 5, 7

32, 32, 9, 32, 5

32, 11, 12, 5

10, 32, 9, 5, 7

32

32, 9, 5

32, 32, 4

32

32

9, 32

20

7, 5

9, 7, 5

9, 32

32, 6, 9, 8, 5

32, 32, 12, 32

32, 5

32, 9, 32

32

19, 32

32, 9, 5

19, 32, 32, 32, 9, 32

32, 32, 12, 32, 5

21

32

32, 6, 9, 5, 7

23, 32

13

6, 7, 5

32

32, 7, 5

32, 11, 32, 12, 32

32, 32, 4

32, 32, 32, 32

32, 12

32, 32, 32, 32

21

14

32, 4

32, 23

32, 11, 32, 7

 20

32, 23, 9, 5, 32

32, 4

23, 32

19, 9, 9, 8

32

9

32, 32, ,32, 32

32, 4

10, 32, 12, 32, 6, 9, 7,

8, 32, 5   
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Metale (niewidoczne znakowanie)

Metale (olejowane)

Microporowata guma (pieczątki)

Miedź

Miedź (czarne wykończenie)

Miedź (spatynowana)

Mięso

Mosiądz (czarne wykończenie)

Mosiądz (spatynowany)

Namioty

Nylon

Obudowa pieczątki

Obwód drukowany

Opakowania (artykuły medyczne, leki)

Opakowania (żywność)

Opakowania na zdjęcia 

Opakowania spożywcze

Opakowanie na jogurt

Osłona kabli

Papier

Papier (niewidoczne znakowanie)

Papier przeźroczysty

Pasy bezpieczeństwa

Pasy transportowe

Paszporty

Płótno

Płytki

Płyty cementowe

Poliamid PA

Polichlorek winylu

Poliester PES

Polietylen PE

Polipropylen PP

Polistyren 

Polistyren PS

Poliuretan PU

Poliwęglan PC

Porcelana

Pranie 

Przenośniki taśmowe

Puszki na żywność

Rury (ceramika)

Rury (metal)

Rury (plastik)

Ser

Składany karton (malowany)

Składany karton (nie malowany)

Skóra

Skóra ludzka

Spieniony plastik

Stal

Stal węglowa (wytrawiana)

Szkliwo

Szkło

Sztuczna skóra

Sztywna pianka, styropian

Tapety ścienne

Tekstylia

UV II

186   

200 PR

8080 P., 4726, KRO 4726, R 9 

Bronze oxide 4727

Verdigris solution

Tusz do znakowania mięsa

Bronze oxide 4727

Verdigris solution

794/IP, 8080 P., 8300 P., Berolin Ariston P. 

50, 8080 P., R 9, KRO 4714 P.

990, 8080 P., R 9 

790, KRO 4714 P., Coloris 100 UV P 

8122 P.,

8081 P., 8100 FP, R 9 FP, R 9 FP/ST, 

R 9

8080 P.,8100 FP, R 9 FP, R 9 FP/ST

8100 FP, R 9 FP, R 9 FP/ST

50, 382/E2 P.,790, 794/IP

200 PR, 777, 1013, Coloris 4000 P. Metallic, 4010, 4062 P., 

4340, 6051 P., 8080 P., 8122 P., Constanta P., R 9  

UV I 

8080 P

794/I P.

794/I P.

4062 P., 8080 P., Constanta P.,

8080 P., 8300 P., Berolin Ariston P 

790, 8080 P., R 9 

794/ IP, Tusz do betonu

50, 337, R 9, Coloris 100 UV P., KRO 4714 P

50, 337, 8080 P., R 9, Coloris 100 UV P., KRO 4714 P

50, 337, 790, Coloris 100 UV P.,

50, 337, Coloris 100 UV P.,

50, 337, Coloris 100 UV P.,

1026 ST

50, 337, 790, 794/ I P

50, 337, 790, R 9, Coloris 100 UV P., KRO 4714 P.

50, R 9, Coloris 100 UV P., KRO 4714 P                                                     

8081 P., CO 4713 

8300 P., Berolin Ariston P

382 P., 794/I P, Kroska P

981, CO 4713

4730 P., HT 117 P./HT 118 P  

200 PR, 8080 P., KRO 4714 P., Kroska P

50, 790, 8080 P., R 9 

Tusz do sera

200 PR, Coloris 4000 P. Metallic, 8080 P., CO 4713, R 9

777, Coloris 4000 P. Metallic, 4010, 4340 P

Coloris 4000 P. Metallic, 8080 P., KRO 4714 P 

UV I, 8080 P

50, 337, 790, 794/I P., R 9

8080 P., CO 4713, R 9 

4726

186, 770 P., CO 4713, R 9 

186, CO 4713, R 9

Coloris 4000 P. Metallic, 8300 P., KRO 4714 P, 

1026 ST, 8080 P

121 P., 8080 P

8300 P., Berolin Ariston P

21

10

32

9, 32, 8, 5

32

32

15

32

32

12, 9, 32, 4

32, 9, 5, 8

6, 9, 5

32, 8, 32

32

9, 13, 5, 5

5

9, 13, 5, 5

13, 5, 5

32, 32, 32, 12

32, 32, 3, 32, 23, 32

32, 32, 9, 32, 32, 5

20

9

12

12

32, 9, 32

9, 32, 4

32, 9, 5

12, 18

32, 11, 5, 32, 8

32, 11, 9, 32, 8

32, 11, 32, 32

32, 11, 32

32, 11, 32

22

32, 11, 32, 12

32, 11, 5, 32, 8

32, 5, 32, 8

9, 7

32, 4

32, 12, 32

32, 7

32, 32

32, 9, 8, 32

32, 32, 9, 5

17

32, 32, 9, 7, 5

32, 32, 23, 32

32, 9, 8

20, 9

32, 11, 32, 12, 5

9, 7, 5

32

10, 32, 7, 5

10, 7, 5

32, 32, 8

22, 9

19, 9

32, 4 

   



            (od) g. -          (do) g.

E 5   0,3 - 0,4

E 10  1,0 - 1,1

E 12  2,0 - 2,2

E 15  2,2 - 2,4

E 20   1,5 - 1,7

E 25  3,5 - 3,8

E 30   2,5 - 2,7

E 35  3,8 - 4,2

E 38  4,6 - 5,1

E 40   3,6 - 4,0

E 45  5,3 - 5,8

E 50   5,1 - 5,6

E 52  1,7 - 1,9

E 53  3,4 - 3,8

E 54  4,8 - 5,3

E 55  5,6 - 6,2

E 60  7,0 - 7,7

E 200  2,5 - 2,8

EQ 12  0,4 - 0,5

EQ 17  0,6 - 0,8

EQ 20   0,3 - 0,4

EQ 24  1,3 - 1,5

EQ 30  2,1 - 2,3

EQ 43  4,1 - 4,5

T45  2,8 - 3,4

ER 12  0,4 - 0,5

ER 17  0,7 - 0,9

ER 24  1,3 - 1,4

ER 30  2,1 - 2,3

ER 40  3,2 - 3,5

ER 45  4,1 - 4,5

ER 50  5,2 - 5,7

                           (od) g.   -          (do) g.

E Oval 44  2,5 - 2,8

E Oval 55  3,7 - 4,1

E 2040   4,0 - 4,4

E 2100   2,9 - 3,2

E 2300   3,5 - 3,9

E 2400   4,3 - 4,7

E 2600   5,3 - 5,9

E 2800   8,1 - 8,9

E 3900   13,6 - 15,0

Mini - Pocket Stamp 0,6 - 0,7

Pocket-Stamp 20 0,6 - 0,7

Pocket-Stamp 25 0,6 - 0,7

Pocket-Stamp 30 1,4 - 1,6

Pocket-Stamp R30 0,8 - 1,0

Pocket-Stamp R40 1,3 - 1,5

Stamp Mouse 20 0,6 - 0,7

Stamp Mouse 30 1,0 - 1,2

Stamp Mouse R40 1,4 - 1,6

Micro 1   3,0 - 3,3

Micro 2   4,8 - 5,3

Micro 3   8,9 - 9,8

Macro 1    ca. 80  

Macro 2    ca. 125  

Macro 3    ca. 150  

Poduszki Poduszki
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Torby (plastikowe)

Torby papierowe

Uniformy

Wąż strażacki

Wełna

Włókno syntetyczne

Worki jutowe

Wyciągi bankowe (czytane maszynowo)

Wyroby tytoniowe

Zabawki dla dzieci

Zdjęcia (rewers)

Znaki (oznaczenia)

Zwijane blachy

Żelazo

Żelazo

Żyletki

50, 337, 790, Signo-Spray P

777, 4010

8300 P., Berolin Ariston P 

50, 790, 794/I P. 

8300 P., Berolin Ariston P 

Coloris 4000 P. Metallic, 8300 P., CO 4713 

121 P., 8080 P

4040

Coloris 4000 P. Metallic, 8300 P., Berolin Ariston P

1013

CO 4713, R 9

200 PR, 8080 P., BA 4710, CO 4713, R 9

186, BA 4710

770 P., CO 4713, KRO 4714 P 

4726, CO 4713, 8080 P., KRO 4714 P. 

4726

32, 11, 32, 32

32, 23

32, 4

32, 32, 12

32, 4

32, 32, 7

19, 9

32

32, 32, 4

3

7, 5

32, 9, 32, 7, 5

10, 32

32, 7, 8

32, 7, 9, 8

32  

TABELA NR 1 (Polecana ilość tuszy do konkretnej poduszki)
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