Sakura Pigma Micron 0,45
mm

PRODUCTS CORPORATION, Japan

Výrobce: SAKURA COLOR
Kód: XSDK05
Záruční doba: 24 měsíců
Cena bez DPH: 40.50 Kč
Cena s DPH: 49 Kč

Detailní popis
Sakura Pigma Micron 0,45 mm
Unikátní fixy PIGMA MICRON byly prvními na světě, u kterých jsou zkombinovány pigmenty s
vodou. Kromě výborných vlastností jako je odolnost vůči běžným prostředkům, nabízí tyto fixy
také ARCHIVNÍ STÁLOST. Znamená to garantovanou stálost proti vyblednutí po dobu
minimálně 200 let, což ve svém důsledku je stálost navždy.
Pigma inkoust je téměř nemožné změnit na dokumentech. Není divu, že architekti, archiváři,
antropologové, entomologové a vědecké laboratoře jsou závislé na Pigma Micron pro
uchovávání záznamů. Pigma Micron je nezbytným základním nástrojem pro všechny archivní
podklady a dokumentace. Běžně jsou používány vládními uředníky, právníky a lékaři po celém
světě.
Pigma inkoust je stálý, odolný proti vyblednutí, chemicky stabilní!
Garantovanou stálost proti vyblednutí po dobu minimálně 200 let
Neproteče přes většinu běžných papírů
Po zaschnutí se nerozmaže pro případném polití tekutinou
Splňuje standardy non-toxicity ACMI
Nedoporučuje se používat na tkaninách, které mají být vyprány!
Nehodí se pro kosmetické použití na kůži
Pigma inkoust, vynalezený firmou Sakura před více než 25 lety, je i nadále nejspolehlivější
permanentní inkoust na současném trhu.
Mezi výtvarníky v podstatě nahradí složitou perokrsbu. Dále jsou perfektní i pro kolorovanou
kresbu (Pigma mikron + akvarel + barevné tuše + akvarelové pastelky).
Dostupnost: zatím jen č. 49 black (čená)
Hodí se proto k podepisování, psaní nebo rýsování závažných dokumentů, které se uchovávají

dlouhá léta.
Např. bankovnictví, podpisy smluvních dokumentů, ručně psané kroniky či vzkazy pro pozdější
generace.
Unikátní je i síla stopy 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 mm.
Velmi vhodný na: papír, textil, styrénové materiály, karton, hedvábí, omítku, dřevo, všechny
porézní povrchy.
Inkoust stálý, na bázi vody a pigmentu, rychleschnoucí, odolný vůči vodě, chemikáliím.

