
BOLETIM DO PRODUTO 

MARCADOR INDUSTRIAL MARCATUDO 2000 E STANDARD 

INSTRUÇÕES PARA MANUSEIO E ARMAZENAGEM 

 

 
PRODUTO:    Marcadores Industriais MARCATUDO  “2000” e “STANDARD” 

EMPREGO:    Para marcar, numerar, codificar, identificar ou lacrar peças e/ou materiais diversos. 

APLICAÇÃO:    Pode ser aplicado sobre qualquer superfície. 

 

MARCAÇÃO:  Pode ser feita facilmente movendo-se a ponta do marcador, que abre automaticamente sua 

válvula esférica ao ser pressionada na superfície e, ao mesmo tempo, apertando-se levemente o frasco para 

que a tinta flua naturalmente (este processo permite um fluxo de tinta uniforme e econômico). 

 

AGITAÇÃO:  Agite sempre a bisnaga antes do uso. Isso permitirá uma melhor homogeneização da tinta e 

facilitará o fluxo para o bico do marcador. 

 

CUIDADOS:  Nunca coloque objetos pontiagudos no bico para forçar a saída de tinta, isto danificará a 

válvula esférica em caráter permanente. Evitar uma fricção muito forte em superfícies abrasivas, pois poderá 

danificar a válvula, bem como o bico; impedindo a saída da tinta. 

 

LIMPEZA:    A ponta do marcador deve ser limpa logo que se termine um trabalho, pois a tinta é secativa e 

se acumula na parte externa da esfera,  podendo danificar o funcionamento da mesma. 

 

BICO:  Nunca retire o bico do marcador para limpá-lo ou desmontá-lo. Além de danificá-lo em caráter 

permanente, isentará o fabricante da responsabilidade pós-venda (garantia). 

 

TAMPA:  Recoloque-a sempre que não for mais utilizar o marcador. Este procedimento aumentará a vida útil 

do produto. 

 

ESTOCAGEM:   Armazene sempre o produto ainda não utilizado na própria caixa. Caso não seja possível, 

armazenar as bisnagas ainda não utilizadas, individualmente, na posição vertical. 

Após o uso e limpeza do bico do marcador, ele poderá ser armazenado em lugar seco e fresco numa 

temperatura que respeite o intervalo entre 10º  e  <45 C. 

Deve-se sempre evitar o contato com o calor e exposição prolongada ao sol ou extremos de temperatura. 

 

NOTA:      O material é inflamável  (tinta e embalagem). 

A embalagem apesar de plástica é naturalmente porosa. Assim, possui tempo de vida útil limitado. A validade 

do produto está afixada na etiqueta no corpo da própria embalagem (bisnaga). 

O produto usado após a validade, além de correr o risco do mau funcionamento e estar fora de nosso controle, 

isenta-nos da obrigatoriedade da troca. 

 

Nota final: Este Boletim do Produto está de acordo com a Norma NBR ISO 9001 - item 7.5.1 Produção e 

fornecimento de serviço, sub-item 7.5.2 Controle de produção e fornecimento de serviço letra “a” e “f”. 
 

Obs.:  Cancela e substitui Boletins anteriores à data da revisão.  
 

As informações e conclusões contidas nesta ficha de segurança são originárias de várias fontes que julgamos 

confiáveis. Os métodos ou condições de manuseio, estocagem, uso ou descarte do produto, devem ser 

definidos pelo usuário através das informações sugeridas nesta ficha e de outras reunidas por ele. Sendo 

assim, não assumimos responsabilidades de perda, dano ou despesas relacionadas ao mau uso, estocagem ou 

descarte do produto em questão. 
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