


0.5mm 0.5mm

4.2mm

0.3

Esferográficas 
e Rollers Lapiseiras

Fitas corretoras

O número indica o diâmetro 
da ponta.

O número indica o diâmetro 
da mina.

O número indica a largura 
da fita.

3.9mm 5.7mm

Marcadores e canetas 
com tinta à base de água

O número indica a espessura 
da ponta.

1

2 Tinta pigmentada à prova 
de água e resistência ao 
desbotamento após secagem

Produtos sem 1.1.1 tricloroetano 
para a proteção da camada de 
ozono (aplicado para correção 
de fluido)

Produto reciclado

Recarregável Tinta de alta densidade

Produtos sem PVC 
para o ambiente

Produtos sem PVC 
para o ambiente

Secagem rápida Diâmetro da mina

2

1

Informação do produto

Unidade Mínima de Venda

Referência do produto

Código do produto

Cor da tinta

LEGENDA DE SÍMBOLOS
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P r o d u t o s  E c o l ó g i c o s

  Pentel está empenhada em desenvolver e fornecer produtos ambientalmente 

seguros e úteis. Os nossos produtos Pentel Recycology são <fabricados a partir 

de um mínimo de 50% de materiais reciclados por peso e são concebidos para 
reduzir o impacto de fabrico no ambiente.

  O nosso Programa de Reciclagem concentra-se em formas de reduzir os resíduos 

ambientais através da conceção de produtos inovadores e da utilização de matérias-

primas envolvidas na produção. Muitos dos nossos produtos são recicláveis para 

diminuir ainda mais o impacto ambiental. Os produtos ecológicos proporcionam 

uma forma pequena, mas poderosa, de garantir um futuro mais seguro.

Expositor para grandes superfícies.
（Pentel Canada）

Publicidade no metro de Londres.（Pentel U.K.） 

Publicidade ao consumidor.
（Pentel U.K.） Publicações para consumidores.（Pentel Germany）

Publicidade ao consumidor.
（Euro Pentel）

Conteúdo Reciclado % =
Peso dos conteúdos reciclados 

Peso total do produto

Recycology : Fabricado a partir de um mínimo de 50% de materiais 

reciclados por peso, excluindo o conteúdo de consumíveis e recargas.

RECYCOLOGY
A CIÊNCIA DE REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR



Rollers Energel

Lapiseiras

Minas para lapiseiras

Marcadores

Marcadores para quadro branco

Sign Pens

BL17

BLN25

BLP77

NN50

NMS51

SMW26

BL77

BL107

0,7 mm

0,5 mm

0,7 mm

0,7 mm

0,7 mm

PL105
PL107

0,5 mm

0,7 mm

C273
C275
C277
C279

0,3 mm

0,5 mm

0,7 mm

0,9 mm

5 cores

3 cores

3 cores

3 cores

3 cores

8 cores

12 cores

12 cores

3

MWL5M

MWL6

MW50M

S520

SES15C

SESF30C

4 cores

4 cores

4 cores

4 cores

24 cores

12 cores

Artigos qualificados para reciclagem: apenas S520-A, B, C e D.



03

07

17

23

53

3935

48

Conteúdo.

ROLLERS

LAPISEIRAS

ESFEROGRÁFICAS

MARCADORES

CORREÇÃO

MATERIAL 
P.O.S PENTOOLS

PENTEL ARTS

4



ESFEROGRÁFICAS
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ESFEROGRÁFICAS
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0.7mm

BK77
Esferográfica

6 cores

Esferográfica de ponta 
fina de 0.7 mm. Corpo 
e recarga transparentes 
para verificação instan-
tânea da quantidade de 
tinta restante.
Recarga : BKL7

12

45105 BK77-A Preto

45106 BK77-B Vermelho

45107 BK77-C Azul

45108 BK77-D Verde

45114 BK77-V Violeta

45112 BK77-P Rosa

Blister 1 unidade

45251 X1BK77/1-A Preto

45252 X1BK77/1-B Vermelho

45253 X1BK77/1-C Azul

45254 X1BK77/2-AC

Blister 2 unidades
Cores: preto e azul

45255 X1BK77/3-ABC

Blister 3 unidades
Cores: preto, azul 
e vermelho

45256 X1BK77/3-ACD

Blister 3 unidades
Cores: preto, azul 
e verde

45257 X1BK77/3-C

Blister 3 unidades
Cor azul



ESFEROGRÁFICAS
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0.7mm

BK77AB
Esferográfica 
Antibacteriana

4 cores

Esferográfica antibacteriana.
Corpo e tampa com fórmula 
antibacteriana para prevenir 
a infeção, e impedir a conta-
minação ou proliferação de 
bactérias. O efeito antibacte-
riano é certificado pelo teste 
de acordo com a ISO22196.
Recarga: BKL7

160404 BK77AB-AE Preto

160405 BK77AB-BE Vermelho

160406 BK77AB-CE Azul

160408 BK77AB-AA-2E Expositor 24 uds. preto

160409 BK77AB-CC-2E Expositor 24 uds. azul

160407 BK77AB-DE Verde
12

0.7mm

BK77
Esferográfica

6 cores

Esferográfica de ponta 
fina de 0.7 mm. Corpo 
transparente com a tinta 
visível. O tamanho mini 
facilita o transporte 
numa mala ou mochila. 
Não é recarregável.

12

54544 BK77S-A Preto

54545 BK77S-B Vermelho

54546 BK77S-C Azul 54547 BK77S-D Verde

54549 BK77S-V Violeta54548 BK77S-P Rosa



ESFEROGRÁFICAS
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0.7mm 1.0mm

BX487
Ballpoint Pen

8 cores

Esferográfica com tinta de 
baixa viscosidade.
Ponta de 0.7 mm. 
Disponível em 8 cores.

12

152592 BX487-A Preto

152593 BX487-B Vermelho

152594 BX487-C Azul

152595 BX487-D Verde

152596 BX487-F Laranja

152597 BX487-P Rosa

152598 BX487-S Azul céu

152599 BX487-V Violeta



ROLLERS 
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ROLLERS ENERGEL
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C O N C E I T O

ENERGEL, ENCHER O MUNDO DE 
CONFIANÇA!

Tinta Energel

O conceito de “ENERGEL INK inside”

A tinta Energel foi desenvolvida para satisfazer as exigências dos consumidores por 

uma nova sensação de escrita, que é muito mais suave e muito mais fácil de usar. 

O objetivo para desenvolver a nova tinta era conseguir uma sensação de escrita mais 

suave e uma secagem mais rápida do que nunca. 

A tinta de baixa viscosidade com cores vivas é ultra suave e de secagem ultra rápida.

Energel, com o seu desempenho de tinta insuperável é o produto de eleição.

A gama Energel não só tem um ótimo design, como também um desempenho único da tinta 

que é o núcleo da identidade da Energel.

“ENERGEL INK inside” é o logótipo que irá projectar conceitos como “inovador”, “fiável” e 

“mais confortável” para usar.

Ao enfatizar esta mensagem através de um logótipo simples, passamos para o consumidor 

uma imagem de tinta ultra suave e de secagem ultra rápida que é de alta qualidade apenas 

disponível pela Pentel Energel.



ROLLERS ENERGEL
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BL107
Roller de Gel 
Retrátil

12 cores

Energel Retrátil.  
Tinta líquida em gel super 
macia e de secagem rápida. 
Grip de borracha para uma 
escrita confortável.
Recarga : LR7

0.7mm

53479

53480

53481

154492

53482

58628

58629

154495

154493

154494

58630

58631

BL107-A

BL107-B

BL107-C

BL107-CAX

BL107-D

BL107-F

BL107-P

BL107-S3X    

BL107-EX    

BL107-KX    

BL107-S

BL107-V

Preto

Vermelho

Azul

Azul marinho

Castanho

Verde Lima

Azul Céu

Violeta

Verde

Laranja

Rosa

Turquesa

12

154491 BL107/12COL-6E

Expositor com 6 dúzias 
em 12 cores sortidas

163896 BL107-C HI-CUP DISPLAY

Expositor com 6 dúzias 
em 12 cores sortidas

154689 BL107-4

Blister 4 uds. - Preto, 
Vermelho, Azul e Verde

154690 BL107-4COL

Blister 4 uds. - Laranja, 
Roxo, Azul céu e Rosa



ROLLERS ENERGEL
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BL77
Roller de Gel 
Retrátil

12 cores

Energel Retrátil.  
Tinta líquida em gel super 
macia e de secagem rápida. 
Grip de borracha para uma 
escrita confortável. Design 
inovador com clip.
Recarga : LR7

45073 BL77-A Preto

45074 BL77-B Vermelho

45075 BL77-C Azul

45076 BL77-D Verde 900163 BL77-EX Castanho

900164 BL77-FX Laranja 900165 BL77-KX Verde claro

900166 BL77-PX Rosa

900167 BL77-S3X Turquesa 45077 BL77-V Violeta

0.7mm

12

152600 BL77-3ECOL

Expositor com 3 dúzias 
em 9 cores sortidas

166326 BL77-CAX Azul marinho

166327 BL77-SX Azul céu

166325 BL77-12

Estojo com 12 unidades

166324 BL77/12COL-6E

Expositor com 6 dúzias 
em 12 cores sortidas



ROLLERS ENERGEL
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BLN25
Roller de Gel

BL17
Roller de Gel

BLP77
Roller de Gel

3 cores

5 cores

3 cores

Roller de gel. Possui as quali-
dades superiores associadas 
à tinta Energel: super-suave, 
de secagem rápida e cores 
vivas. Ponta de agulha para 
uma escrita precisa.

O roller Energel foi concebido 
para incorporar as melhores 
qualidades de tinta líquida, 
produzindo tinta de gel líqui-
da ultra suave, de secagem 
rápida. Grip de borracha para 
horas de escrita confortável. 
Estão disponíveis 5 cores vívi-
das de tinta.

Energel retrátil.
À prova de água e de luz,
Tinta em gel super suave e 
de secagem rápida. Perfeita 
para verificações e arquivo 
de documentos importantes. 
Grip de borracha para uma 
escrita confortável. Clip e 
corpo elegantemente  
desenhados.

45968 BLN25-A Preto

45969 BLN25-B Vermelho 45970 BLN25-C Azul

0.5mm

0.7mm

0.7mm

45061 BL17-A Preto

90751 BLP77-AX Preto

45062 BL17-B Vermelho

90750 BLP77-BX Vermelho

45064 BL17-D Verde

45063 BL17-C Azul

90749 BLP77-CX Azul

45065 BL17-V Violeta

12

12

12



ROLLERS DE GEL
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1.0mm

1.0mm

0.7mm

K227
Roller de Gel 
Recarregável

K230W
Roller de Gel

K230M
Roller de Gel

3 cores

1 cor

8 cores

Ponta fina. Design elegante 
e com estilo. Corpo mais 
curto com clip robusto 
cabe perfeitamente num 
bolso. Pequenas janelas no 
grip permitem ao utilizador 
controlar a quantidade de 
tinta restante. Resistência 
superior à água e ao des-
botamento.  
Recarga : KFR7

A tinta branca funciona bem 
em papel de cor escura. Ideal 
para escrita decorativa.
Apresenta um grip de borra-
cha confortável, impermeável 
e resistente ao desbotamento.

Ponta média. O seu corpo 
de desenho elegante e a sua 
tinta metálica funciona bem 
não só em papel branco mas 
também em papel escuro. 
Adequada para escrita deco-
rativa. Também apresenta um 
grip de borracha confortável, 
impermeável e resistente ao 
desbotamento.

45102 K227-A Preto

45103 K227-B Vermelho 45104 K227-C Azul

76562 K230-XO Ouro

76561 K230-WO Branco

76563 K230-ZO Prata

76555 K230-MBO Vermelho 76556 K230-MCO Azul

76557 K230-MDO Verde 76558 K230-MEO Bronze

76560 K230-MVO Violeta

12

12

12



ROLLERS DE GEL
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0.8mm

K108
Roller de Gel

7 cores

A tinta de alta opacidade 
funciona bem em papel de cor 
clara e escura, adicionando 
um humor giro e doce na sua 
escrita. Brilha sob a luz negra 
(apenas as cores laranja, rosa, 
verde, amarelo). Ideal para 
cartões de felicitações e  
scrapbooking. 
Disponível em 7 cores.

154497 K108-PF Laranja

154498 K108-PG Amarelo

154499 K108-PK Verde

154500 K108-PP Rosa

154502 K108-PV Violeta

154501 K108-PS Azul

154503 K108-PW Branco

12

162960 K108P-4E

Expositor com 4 dúzias 
em 7 cores pastel                 



ROLLERS DE GEL
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1.0mm

ZX

68211 K110-DAX Preto + Vermelho Metálico

68214 K110-DFX Laranja + Amarelo Metálico

68213 K110-DDX Verde + Azul Metálico

68212 K110-DCX Azul + Verde Metálico

68215 K110-DPX Rosa + Rosa Metálico

68216 K110-DPX Violeta + Azul Metálico

X68217 K110-DXX Ouro

68218 K110-DZX PrataZ

K110
Roller de Gel

8 cores

Roller de gel metálico.
A combinação de tinta de 
duas tonalidades, pigmento 
brilhante e tinta à base de 
corantes cria cores metá-
licas brilhantes e ricas que 
mudam a tonalidade em di-
ferentes ângulos. Funciona 
bem tanto em papel de cor 
clara como de cor escura. 
Disponível em 8 cores. A 
ponta de bola de 1,0 mm 
produz uma escrita suave.

12

166392 K110COL12-8E 

Expositor com 8 dúzias 
em 12 cores sortidas



ROLLERS DE GEL
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0.8mm

0.6mm

K116
Roller de Gel 
Recarregável

K118
Roller de Gel

8 cores

2 cores

Ponta fina. Grip de borra-
cha para horas de escrita 
confortável. Tubo espesso 
para facilitar a sua fixação. 
A fórmula revolucionária 
da tinta pigmentada é à 
prova de água resistente 
ao desbotamento.
Recarga : KF6
(Preto, Vermelho, Azul)

Ponta média. A tinta me-
tálica funciona bem não 
só em papel branco mas 
também em papel escuro. 
Adequado para escrita de-
corativa. Também possui 
características confortá-
veis, grip de borracha, à 
prova de água e resistên-
cia ao desbotamento.

45081 K116-A Preto

45100 K118-X Ouro

45101 K118-Z Prata

45099 K118-W Branco

45082 K116-B Vermelho

45083 K116-C Azul

45084 K116-D Verde

45085 K116-F Laranja

45088 K116-P Rosa

45089 K116-S Azul claro

45090 K116-V Violeta

12

12

154688 K116-4

Blister com 4 unidades                
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0.7mm 45091 KL257-A Preto

45092 KL257-B Vermelho

45093 KL257-C Azul

KL257
Roller de Gel

3 cores

Utiliza a melhor qualidade 
de tinta gel, proporcionan-
do ultra suavidade e rápida 
secagem sem manchar. 
Permanente, à prova de 
água e escreve sem perder 
intensidade. 

12

1.0mm

BN15
Roller de Gel 
para tecido

LR7
Recarga para 
Roller de Gel 

RECARGAS

2 cores

Roller para tecido. Escreve 
linhas finas e claras sem 
manchar ou sangrar no teci-
do. Ideal para etiquetagem 
e marcação. Dura mesmo 
após lavagem e limpeza a 
seco. A ponta de bola per-
mite escrever em etiquetas 
pequenas, etc. Tinta pig-
mentada à base de água.

45850 BN15-A Preto

45852 BN15-C Azul

73515 LR7-A Preto

73516 LR7-B Vermelho

73517 LR7-C Azul

73518 LR7-D Verde

12

12
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0.2mm 0.3mm

900121 XPP502-AX

900125 XPP503-AX

900126 XPP503-GX

900127 XPP503-PX

900128 XPP503-SX 900129 XPP503-WX

900122 XPP502-PX

900123 XPP502-SX

900124 XPP502-WX

PP502, PP503
Lapiseira

Lapiseira com Sistema anti-
-quebra. Corpo com cores vi-
vas, disponível em 4 diâme-
tros, incluindo 0,2mm, que é 
o mais fino do mundo.
Embalagem em blister.

PP502
Corpo disponível em 4 cores.

PP503
Corpo disponível em 5 cores.

0.3

0.2

PP502, PP503　　
884851 021403XPP502-A

884851 021410XPP502-G

Automatic Pencil
［200 pack］5pack×40box

Automatic pencil with "Anti-breaking lead 
system". 
Vivid barrel colour variations, available in 
4 diameters including 0.2mm, which is the 
finest in the world. 
Blister pack type.

PP502
Available in 8 barrel colours. 
Refill eraser ： Z2-1N

PP503
Available in 5 barrel colours. 
Refill eraser ： Z2-1N

O segredo do “Sistema de chumbo 
anti-quebra”
Clique uma vez para estender a ponta junto com a mina. 
A mina não deve estender-se para além da ponta, sendo 
assim irá escrever sem ver a mina. 
A ponta desliza para trás, protegendo sempre a mina 
enquanto escreve. Quando a ponta retrai totalmente, clicar 
uma vez mais e continuar a escrever. A extremidade 
arredondada da ponta deslizante proporciona um suporte 
único da mina e um toque suave na superfície do papel.

Ponta deslizante

Aresta redonda

Foto ampliada

Tecnologia única l

884851 021441XPP502-W 884851 021458XPP502-B

884851 021472XPP502-D

884851 021427XPP502-P

884851 021434XPP502-S

884851 021465XPP502-C

0.2mm 0.3mm

884851 021489XPP503-A

884851 021496XPP503-G

884851 021502XPP503-P

884851 021519XPP503-S 884851 021526XPP503-W

54

 ● 
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0.5mm 0.7mm

PP505, PP507
Lapiseira

Lapiseira com Sistema anti-
-quebra. Corpo com cores vi-
vas, disponível em 4 diâmetros. 
Embalagem em blister.

PP505
Corpo disponível em 4 cores.

PP507
Corpo disponível em 4 cores.

900130 XPP505-AX

900131 XPP505-PX

900132 XPP505-SX

900133 XPP505-WX

900134 XPP507-AX

900135 XPP507-PX

900136 XPP507-SX

900137 XPP507-WX

0.5

0.7
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0.5mm 0.7mm

PL105, PL107
Lapiseira

A313, A315,
A317, A319
Lapiseira

Lapiseira elegante a combi-
nar com Energel X.
Corpo disponível em 3 cores.

Grip de borracha ergonómico 
sem látex para o maior con-
forto, forte e moderno clip 
metálico.

78795 PL105-AX

45821 A313-B

45140 A315-A

45141 A315-N 45822 A317-C

45823 A319-Y

78798 PL107-AX

78796 PL105-CX 78799 PL107-CX

78797 PL105-PX 78800 PL107-PX

0.3mm 0.5mm
0.7mm 0.9mm

0.3

0.5

0.5

0.7

0.7

0.5

0.9

0.3mm 0.5mm
0.7mm 0.9mm

PG513, PG515,
PG517, PG519
Lapiseira para 
desenho

Adequada para desenhar e 
escrita em geral. Corpo bem 
equilibrado, elegante e funcio-
nal para uma escrita confortá-
vel. Possui grip de metal, clip 
de metal e indicador de grau 
de chumbo ajustável.

45955 PG513-E

45956 PG515-A

45957 PG517-C

45958 PG519-G

0.3

0.5

0.7

0.9

12

12

12
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PG1003, PG1005
Lapiseira para 
desenho

Concebida para desenhar, esta 
lapiseira apresenta um corpo 
ergonomicamente equilibrado 
e um grip de borracha para 
uma utilização sem fadiga.
Acabamento preto mate, indi-
cador de largura de chumbo 
codificado por cores, indica-
dor de grau de chumbo ajus-
tável, clip de bolso amovível.

45966 PG1003-E

45139 PG1005-A

0.3

0.5

0.3mm 0.5mm

Lapiseira económica com 
grip rugoso para um maior 
conforto e controlo.

AX105
Corpo disponível em 4 cores.

AX107
Corpo disponível em 3 cores.

0.5mm 0.7mm

AX105, AX107
Lapiseira

0.5

0.7

45125 AX105-A

45126 AX105-B

45127 AX105-C

45824 AX107-A

45825 AX107-B

45128 AX105-D

45247 X1AX105/2-CB

Blister de 2 unidades

12 6
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1

Comparação da qualidade da mina
Mina nr.1 de vendas da Pentel

Minas Hi-Polymer
Comparação de Fotografias de Secção

Hi-Polymer Super Empresa“C”

COMPARAÇÃO DA SUAVIDADE: 
Valor de Resistência à Abrasão da Escrita

As partículas de chumbo preto (cristais 
em forma de tabuleiro) são colocadas 
num padrão ordenado à medida que se 
desgastam para uma escrita suave e sem 
fricções.

O produto da empresa "C ", mostra que as 
partículas de chumbo negro permanecem 
verticais à medida que se desgastam, 
produzindo uma sensação de escrita 
arranhada e desconfortável.

※Quanto maior for o número, mais suave será a escrita 
（UUnniidd..: Valor do Índice de Resistência à Abrasão da Escrita）

※Comparação utilizando 0.5mm HB

O Valor do índice de Resistência à Abrasão da Escrita é o número recíproco para 
indicar o  Valor de Resistência à Abrasão da Escrita usado para descrever a sensação 
de escrita. Os valores mostrados são relativos à figura de Hi-Polymer Super chumbo 
0,5mm HB que é 1,00. Quanto maior for o número, mais suave será a sensação de 
escrita. A suavidade diminui geralmente à medida que o chumbo se torna mais duro 
(B-HB-H). Mas a suavidade do novo Hi-Polymer Super chumbo da Pentel não é afetada 
pela dureza do chumbo. Proporciona uma sensação de escrita incomparável com os 
produtos de outras empresas.

0.90 0.95 1.00

COMPARAÇÃO DA DENSIDADE 
DE COR E RESISTÊNCIA

※Comparação utilizando 0.5mm HB   
（Unid: Resistência à dobragem Mpa）

※ O teste foi realizado com base no JIS S6005 
（Padrões Industriais Japoneses）

No chumbo de lápis, a densidade e a resistência estão 
geralmente inversamente relacionadas. Quanto mais forte fica, 
mais baixa é a densidade. Quanto mais escura, mais fraca é a 
resistência. É muito difícil fabricar chumbo de alta qualidade 
"PRETO mas FORTE". A nova mina Hi-Polymer Super da Pentel 
emprega um método de produção totalmente novo que funde 
com sucesso estas duas propriedades contraditórias. 
Experimente esta nova sensação de escrita!

（Unid: Densidade de Cor D）

Alta
Qualidade

Baixa
Qualidade

DIAGRAMA DO MODELO 
ESTRUTURAL DO CHUMBO DA MINA

※1.Grafite 2.Aglutinante 3.Poros (óleo)

A nova mina Hi-Polymer Super da Pentel contém uma 
grande quantidade de grafite. Emprega uma estrutura tipo 
esponja de alta resistência para o carbono aglutinante e 
liga-os firmemente com grafite para criar um chumbo forte, 
espesso e suave. Devido a esta estrutura uniforme e bem 
equilibrada, a nova mina Hi-Polymer Super da Pentel 
tornou-se a melhor qualidade do mundo.

Empresa Empresa

Empresa
Empresa

Empresa

Empresa

Mpa

NOVA FÓRMULA STEIN
tem uma estrutura interna de "favo de mel"
Esta moldura cerâmica segura firmemente o chumbo a 
partir do interior e torna-o super forte

As minas STEIN têm uma resistência de 130g* (0,5mm HB) 
*Valor médio

10% mais resistente do que as nossas minas já existentes

STEIN também proporciona um toque de escrita suave
Menos detritos no papel ou na sua mão quando lhe toca

MINAS PARA LAPISEIRAS
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CHUMBO STEIN

C272

C275

C279

0.2

0.5

0.9

2B  77848 C279-2BO B  77849 C279-BO HB  77850 C279-HBO

4B  77839 C275-4BO

B    77840 C275-BO

2H  77837 C275-2HO

3B  77838 C275-3BO

HB  77842 C275-HBO

2B  77836 C275-2BO

H  77843 C275-HO

C273
0.3

2B  77832 C273-2BO B  77833 C273-BO HB  77834 C273-HBO H  77835 C273-HO

B  166180 C272W-B HB  166179 C272W-HB

10

12

12

12

C277

EXPOSITOR DE MINAS
AIN STEIN

0.7

2B  77844 C277-2BO B  77845 C277-BO HB  77846 C277-HBO H  77847 C277-HO

12

Expositor de minas com 30 tubos 
em diferentes graduações

166485 C270-30DP

MINAS PARA LAPISEIRAS
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RESISTENTE À LUZ E À PROVA DE ÁGUA

www.pentel.eu

 PentelPortugal    pentel_Portugal   

O seu próximo projeto criativo 
está à sua espera.

Comece com o Pentel Pointliner

O novo Pentel Pointliner contém tinta à prova de água 
e resistente à luz e está disponível em 5 pontas finas. 
A tinta pigmentada com certificação ISO, obras de arte 
e anotações são permanentemente protegidas do sol e 
pingos de água não permitem que a tinta preta vaze. 

Quer sejam esboços, ilustrações, letras ou com 
aquarelas. Tudo é possível com um Pentel Pointliner.
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MARCADORES
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RESISTENTE À LUZ E À PROVA DE ÁGUA

www.pentel.eu

 PentelPortugal    pentel_Portugal   

O seu próximo projeto criativo 
está à sua espera.

Comece com o Pentel Pointliner

O novo Pentel Pointliner contém tinta à prova de água 
e resistente à luz e está disponível em 5 pontas finas. 
A tinta pigmentada com certificação ISO, obras de arte 
e anotações são permanentemente protegidas do sol e 
pingos de água não permitem que a tinta preta vaze. 

Quer sejam esboços, ilustrações, letras ou com 
aquarelas. Tudo é possível com um Pentel Pointliner.
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Largura real

MFP10

MFP10-Z

N50, MSP10, N850, MW85

Largura real

N50-A

MSP10-X

N850-A

MW85-A

NM10

NMS51-A

N50S-A

Largura real

NM10, NMS51, N50S

NN50, MWL5M, MMP10, MMP20, MW50M

Largura real

NN50-B

MWL5M-B

MMP10-Z

MMP20-A

MW50M-BO

LARGURA DE ESCRITA DOS MARCADORES

Largura real

MWL6

MWL6-C

MW86-A

N860-A

N60-D

Largura real

N60, N860, MW86

Largura real

N50XL-B

N50XL
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GUIA DE UTILIZAÇÃO DOS MARCADORES

NN50, N850/860

MARCADOR

PERMANENTE

OPACO

PARA  
QUADRO BRANCO

PARA  
QUADRO PRETO

NMS51

NM10

MWL5M, MW50M

MWL6

MW85, MW86

SMW26, SMW56

N50/60, N50XL, N50S

MMP20,
MMP10, MSP10, MFP10

FIBRA

FIBRA

FIBRA

FIBRA

FIBRA

FIBRA

FIBRA

FIBRA

FIBRA

PO
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ESPECIFICAÇÕES SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO

- IDEAL
Alguns materiais não são adequados para utilização.
Os resultados podem diferir dependendo da utilização.

- ADEQUADO BRANCO - NÃO ADEQUADO
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3.9mm 5.7mm

4.3mm

5.0mm

2.0mm

NM10
Marcador para
tecido

NN50
Marcador 
permamente

N50
Marcador 
permamente

N60
Marcador 
permamente

1 cor

3 cores

4 cores

4 cores

Ponta fina. Cor viva com mí-
nimo sangramento no tecido 
e excelente aderência.

Ponta redonda. Adequado 
para utilização em quase 
todas as superfícies.

Marcador com ponta redonda 
e tinta permanente à prova de 
água. Adequado para utilização 
em quase todas as superfícies.

Marcador de ponta biselada 
com tinta permanente à prova 
de água. Ideal para quase todas 
as superfícies.

45994 NM10 Preto

47236 NN50-A Preto

45171 N50-A Preto

45875 N60-A Preto

47237 NN50-B Vermelho

45172 N50-B Vermelho

45174 N50-D Verde

45876 N60-B Vermelho

45878 N60-D Verde

47238 NN50-C Azul

45173 N50-C Azul

45877 N60-C Azul

12

12

12

12

| Marcadores para tecido e marcadores permanentes 
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2.0mm

8.0mm 15.4mm

3.18mm

N50S
Marcador  
permamente

N50XL
Marcador 
permamente

NMS51
Marcador  
permamente
para CD-R/DVD-R

4 cores

4 cores

3 cores

Marcador de ponta redon-
da com tinta permanente 
à prova de água. Ideal para 
quase todas as superfícies.
Disponível em 4 cores.

Marcador de ponta biselada 
extra larga com tinta perma-
nente à prova de água. Ideal 
para quase todas as superfí-
cies. Disponível em 4 cores.

Marcador permanente de 
secagem rápida. Ideal para 
escrever em CD/DVD, vidro, 
madeira, metal, plástico, etc.

900731 N50S-A Preto

900735 N50XL-A Preto

45882 NMS51-A Preto

900732 N50S-B Vermelho

900736 N50XL-B Vermelho

45883 NMS51-B Vermelho

900734 N50S-D Verde

900738 N50XL-D Verde

900733 N50S-C Azul

900737 N50XL-C Azul

45884 NMS51-C Azul

12

12

6

Marcadores permanentes |
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1.8mm 4.5mm

4.2mm

N850
Marcador 
permamente

N860
Marcador 
permamente

4 cores

3 cores

Marcador permanente 
económico. Ponta redonda. 
Adequado para utilização 
em quase todas as superfí-
cies. Disponível em 4 cores. 

Marcador permanente 
económico. Ponta biselada. 
Adequado para utilização 
em quase todas as superfí-
cies. Disponível em 3 cores. 

45167 N850-A Preto

45879 N860-A Preto

45168 N850-B Vermelho

45880 N860-B Vermelho

45170 N850-D Verde

45169 N850-C Azul

45881 N860-C Azul

154693 N850-4

Blister de 2 unidades

12

12

| Marcadores permanentes 



MARCADORES

33

4.0mm

MMP20
Marcador de 
pintura

15 cores

Marcador de ponta redonda 
para uso em vidro, plástico, 
borracha e metal. Com cores 
claras e vivas.

45201 MMP20-A Preto

45202 MMP20-B Vermelho

45203 MMP20-C Azul

45204 MMP20-D Verde

45205 MMP20-E Castanho

45206 MMP20-F Laranja

45207 MMP20-G Amarelo

45208 MMP20-K Verde lima

45209 MMP20-N Cinza

45210 MMP20-P Rosa 45211 MMP20-S Azul céu

45212 MMP20-V Violeta 45213 MMP20-W Branco

45214 MMP20-X Ouro 45215 MMP20-Z Prata

154692 MMP20-4COL 

Blister de 4 unidades

154691 MMP20-4 

Blister de 4 unidades

12

Marcadores de pintura |
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1.0mm

2.9mm

4.5mm

MMP10
Marcador de 
pintura

MSP10
Marcador de 
pintura

MFP10
Marcador de 
pintura

3 cores

3 cores

3 cores

Marcador de pintura de 
secagem rápida. Adequado 
para utilização em borra-
cha, metal, vidro e plástico.

Versão ponta fina do 
marcador MMP10.

Versão ponta extra fina 
do marcador MMP10.

75514 MMP10-X Dourado

75512 MSP10-X Dourado

75510 MFP10-X Dourado

75515 MMP10-Z Prateado

75513 MSP10-Z Prateado

75511 MFP10-Z Prateado

90497 MMP10-W Branco

90495 MSP10-W Branco

90496 MFP10-W Branco

12

12

12

| Marcadores de pintura 
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2.0mm 5.7mm

6.0mm

MWL5M
Marcador de tinta 
liquida para  
quadro branco

MWL6
Marcador de tinta 
liquida para  
quadro branco

4 cores

4 cores

Ponta redonda. A tinta é for-
necida por sistema de bom-
beamento, escreve 3 vezes 
mais do que um marcador de 
quadro branco convencional.

Ponta biselada. A tinta é for-
necida por sistema de bom-
beamento, escreve 3 vezes 
mais do que um marcador de 
quadro branco convencional.

45197 MWL5M-A Preto

45871 MWL6-A Preto

45198 MWL5M-B Vermelho

45872 MWL6-B Vermelho

45200 MWL5M-D Verde

45874 MWL6-D Verde

45199 MWL5M-C Azul

45873 MWL6-C Azul

45196 MWL5M-4 

Blister de 4 cores

58068 MWL5M-4N

Apagador + 4 unidades

12

12

12

72095 MWL5M-3E

Expositor com  
36 unidades

Marcadores para quadro branco |
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4.2mm

MW85
Marcador para 
quadro branco
4 cores

Marcador económico para 
quadro branco. Ponta re-
donda. Adequado para uti-
lização em quase 
todos os quadros 
brancos. 

45183 MW85-A Preto

45184 MW85-B Vermelho

45185 MW85-C Azul

45186 MW85-D Verde

154694 MW85-4

Blister de 4 unidades

MWR1
Recarga para  
EASYFLO (MW50M)

4 cores
156738 MWR1-AN Preto

156740 MWR1-CN Azul

156739 MWR1-BN Vermelho

156741 MWR1-DN Verde

12

12

6.0mm

MW50M
Marcador  
recarregável para 
quadro branco

4 cores

Marcador de tinta líquida 
para quadro branco. Fluxo 
constante da tinta. Apontar 
o bico para baixo para res-
taurar rapidamente a ação 
da tinta.
Recarga: MWR1

156734 MW50M-AO Preto

156735 MW50M-BO Vermelho

156736 MW50M-CO Azul

156737 MW50M-DO Verde

12

| Marcadores para quadro branco
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1.8mm 4.5mm

MW86
Marcador para 
quadro branco

4 cores

Marcador económico para  
quadro branco. Ponta bise-
lada. Adequado para utili-
zação em quase todos os 
quadros brancos.
Disponível em 4 cores.

45868 MW86-A Preto

45869 MW86-B Vermelho

45870 MW86-C Azul

12

Marcadores para quadro branco  
e marcadores com tinta à base de água |

2.0mm 4.0mm

SMW26
Marcador com 
tinta à base  
de água

8 cores

Marcador com ponta bise-
lada. Ideal para utilização 
em quadros de menu, qua-
dro a giz, quadros brancos, 
vidro, metal e superfícies 
não porosas. Uma vez seca, 
a tinta não escorre, mesmo 
com chuva. Apagar com 
um pano húmido.

45979 SMW26-A Preto

45980 SMW26-B Vermelho

45981 SMW26-C Azul

45983 SMW26-F Laranja

45985 SMW26-V Violeta

45982 SMW26-D Verde

45984 SMW26-G Amarelo

45986 SMW26-W Branco

12
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10.0mm 15.0mm

SMW56
Marcador com 
tinta à base  
de água

8 cores

Marcador jumbo de pon-
ta biselada (espessura de 
escrita: 10mm~15mm). Ideal 
para utilização em quadros 
de menu, quadro a giz, 
quadros brancos, vidro, 
metal e superfícies não 
porosas. Uma vez seca, a 
tinta não escorre, mesmo 
com chuva. Apagar com 
um pano húmido.

48738 SMW56-A Preto

48739 SMW56-B Vermelho

48740 SMW56-C Azul

48742 SMW56-F Laranja

48744 SMW56-V Violeta

48741 SMW56-D Verde

48743 SMW56-G Amarelo

48745 SMW56-W Branco

12

1.0mm 3.5mm

SL12
Marcador 
fluorescente

5 cores

Marcador fluorescente mul-
tifuncional. Ponta biselada 
para sublinhar linhas gros-
sas ou finas. Funcional nos 
faxes, fotocopiadoras, prints 
de impressoras e outros.

45236 SL12-F Laranja

45237 SL12-G Amarelo

45239 SL12-P Rosa

45238 SL12-K Verde

45240 SL12-S Azul

12

MLJ20
Recarga para 
Tradio Stylo 

52975 MLJ20-A Preto

TRJ50
Marcador de plástico 
recarregável 52974 TRJ50-A Preto

Marcador com ponta 
de plástico flexível 
que faz com que a 
escrita seja única.
Recarga: MLJ20

12
12

Marcadores com tinta à base de água, 
marcadores fluorescentes e marcador de plástico|
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5.0mm

Fina

Extra Fina

Extra Fine Point

ZL103
Corretor em caneta 
de ponta extra fina 
de secagem rápida 

ZL63
Corretor em caneta  
de ponta fina de  
secagem rápida 

ZT45
Fita corretora 
recarregável

APAGADOR PARA 
QUADRO BRANCO

Corretor de ponta extra fina 
que permite correções de 
elevada precisão. A forma 
do frasco torna o fluxo de 
tinta fácil de controlar.
Contém 4,2 ml.

O modelo em forma de cane-
ta de ponta fina contém tinta 
de secagem rápida multiusos.
Tampa transparente de clique 
que impede a secagem. 
Contém 7 ml.

Fita corretora de tamanho com-
pacto ideal para caber na sua mão. 
A fita adere bem para melhores 
resultados. Secagem instantânea, 
pode escrever logo após a corre-
ção, até com canetas à base de 
água. Sem sombras quando foto-
copiado. Tampa protetora incluída.
Medidas: 5 mm x 8 m.

Apagador com 5 camadas 
removíveis e encaixe para  
dois marcadores tipo Maxiflo. 
Medidas 130 x 60 x 40 mm

45280 ZL103-WN Branco

45279 ZL63-WN Branco

45158 ZT45-W Branco

58067 CUERR-66

12

12

12
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ZE11T
Borracha  
recarregável

ZEAH
Borracha Hi-Polymer Black

ZER-2
Recarga para  
borracha de caneta

Borracha em caneta de plás-
tico com corpo transparente. 
O clipe avança a borracha 
conforme necessário. Livre 
de ftalatos. Sem látex.
Recarga: ZER-2

Borracha preta Hi-Polymer. 
Especialmente desenhada 
para utilizar em papel.
Livre de ftalatos. Sem látex.
Medidas: 43,4 x 17, 4 x 11,8 mm

Recarga de borracha branca de  
89 mm x 6,85 mm. 2 borrachas 
por embalagem. Livre de ftalatos. 
Sem látex.

45284 ZE11T-A

45285 ZE11T-B

45286 ZE11T-C

45287 ZE11T-D

45283 ZER-2

90061 ZEAH06AT

12

12

48

ZEH
Borracha Hi-Polymer 

Especialmente desenhada 
para utilizar em papel.
Livre de ftalatos. Sem látex.
Tamanho 43 x 17,5 x 11,5mm. 48

36

45165 ZEH-05 Medidas: 43 x 17,5 x 11,5 mm

45166 ZEH-10 Medidas: 43 x 17,5 x 11,5 mm

154695 ZEH-05CM
ZEH-05
Borracha Hi-Polymer 

4 cores brilhantes especial-
mente desenhadas para atrair 
a visão das crianças e adoles-
centes. A qualidade passou no 
teste de segurança SGS para 
metais pesados. Cores sorti-
das: 48 unidades (12 por cor). 
Livre de ftalatos. Sem látex.
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DESIGN CRIATIVO, DESENHO, PINTURA, 
BULLET JOURNALS, SKETCH NOTES, 
HANDLETTERINGS 

Onde quer que esteja sua paixão, as Pentel Brush Sign 
Pens são o seu parceiro criativo.
Apreciadas por causa de seu tipo de letra fino, a largura 
de linha variável e a ponta de fibra flexível e durável das 
Brush Sign Pens são populares entre jovens e idosos.

AGORA COM 24 CORES. 
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Produtos Pentel Arts 

A gama Pentel Arts oferece uma variedade de produtos de alta qualidade, tais como 
pastéis de óleo, aguarelas, brush pens, colour pens, marcadores, tintas para tecidos, citando

apenas alguns. Descubra e desfrute da fantástica gama de materiais de arte da Pentel Arts
para realçar o artista que há em si!
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901304 S20P-05A Preto

901305 S20P-1A Preto

901306 S20P-3A Preto

901307 S20P-5A Preto

901308 S20P-8A Preto

0.05mm 0.1mm
0.3mm 0.5mm

0.8mm

S20P
Marcador com 
tinta à base  
de água

1 cor

Marcador de ponta fina com 
tinta pigmentada resistente 
à água e à descoloração. 
Ideal para escrita, desenho, 
ilustrações, desenho gráfico, 
documentos, esboços.  
Livre de ácidos.
Disponível em 5 espessuras.

12

901310 SP20-30E

Expositor de 30 unidades

901309 S20P-5

Blister de 5 unidades

Marcadores com tinta à base de água |  
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Brush

2.0mm

S520
Sign Pen

SES15C
Brush  
Sign Pen

12 cores

24 cores

O marcador original de 
ponta de fibra com uma 
ponta fina de acrílico.

Marcador Sign Pen com 
ponta de pincel. Desenhe 
linhas finas e grossas com 
apenas um marcador. A 
linha única e a tinta de co-
res vivas são adequadas 
para ilustrações, cartas e 
cartões de felicitações.  
Disponível em 24 cores.

152514 S520-A Preto

155836 SES15C-A Preto

901591 SES15C-KX Verde pastel

152520 S520-G Amarelo

159322 SES15C-DX2 Verde azeitona

155845 SES15C-S Azul céu

152516 S520-C Azul

159323 SES15C-BX2 Vermelho vinho

159328 SES15C-N2X Cinza claro

152522 S520-P Rosa

155840 SES15C-E Castanho

901594 SES15C-S3X Azul cinza

152518 S520-E Castanho

159324 SES15C-CAX Azul escuro

159327 SES15C-P2X Violeta claro

152524 S520-V Violeta

155841 SES15C-F Laranja

159326 SES15C-V2X Violeta azulado

152515 S520-B Vermelho

155837 SES15C-B Vermelho

155843 SES15C-N Cinza

152521 S520-N Cinza

159329 SES15C-D3X Verde turquesa

901593 SES15C-S2X Azul pastel

152517 S520-D Verde

155838 SES15C-C Azul

155844 SES15C-P Rosa

152523 S520-S Azul céu

159325 SES15C-E2X Castanho pálido

155846 SES15C-V Violeta

152519 S520-F Laranja

155839 SES15C-D Verde

901592 SES15C-P3X Rosa pastel

152525 S520-Y Amarelo torrado

155842 SES15C-G Amarelo

155847 SES15C-Y Ocre

Artigos qualificados para reciclagem: 
apenas S520-A, B, C e D

163735 SES15C-12

Blister de 12 unidades

12

10

154685 SES15-4 Blister de 4 cores Basic

154686 SES15-4COL Blister de 4 cores Happy

901595 SES15P-4 Blister de 4 cores Pastel

161275 SES15N-4 Blister de 4 cores Nature

161276 SES15B-4 Blister de 4 cores Berry

155848 SES15-6E

Expositor com 
75 unidades

| Pincéis
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Brush

SESF30C
Brush Sign Pen

12 cores

Marcador com ponta de pincel 
extra fina. O pincel inovador 
proporciona uma utilização 
sensível e várias expressões. 
Ideal para caligrafia, banda 
desenhada e desenhar. 
Disponível em 12 cores.

154672 SESF30C-AX Preto

154673 SESF30C-BX Vermelho

154674 SESF30C-CX Azul

154675 SESF30C-DX Verde

154676 SESF30C-EX Castanho

154677 SESF30C-FX Laranja

154678 SESF30C-GX Amarelo

154679 SESF30C-NX Cinza

154680 SESF30C-PX Rosa

154681 SESF30C-SX Azul céu

154682 SESF30C-VX Violeta

154683 SESF30C-YX Ocre

154684 SESF30C-4

Blister de 4 unidades

12

154687 SESF30C-4E

Expositor rotativo 
com 4 dúzias em 
12 cores sortidas

Pincéis |  
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Brush

GFKP
Pincel tinta 
da china

FR
Recarga para 
GFL

Linhas finas e grossas 
num único golpe, depen-
dendo da intensidade da 
escrita. Ponta sintética de 
longa duração que man-
têm a sua forma. Ideal 
para pinturas, bandas 
desenhadas e caligrafia 
oriental. Tinta preta pig-
mentada e permanente.
Recarga: FP10

12

52000 FP10 Preto

64175 FR-101X Preto

Brush

GFL
Brush Pen 

12 cores

Marcador com ponta 
de pincel em nylon. 
A tinta líquida de cor 
brilhante flui facilmente, 
seca rapidamente
e produz efeitos de
aguarela transparentes.

59820 XGFL-101X Preto

48640 GFL-102 Vermelho

48641 GFL-103 Azul

48644 GFL-106 Castanho

48645 GFL-107 Laranja

48646 GFL-109 Rosa

48648 GFL-111 Verde claro

48650 GFL-115 Verde azeitona

48652 GFL-117 Azul metálico

48654 GFL-140 Amarelo alaranjado

48655 GFL-141 Sépia

48656 GFL-150 Roxo

FP10
Recarga para 
GFKP

48638 GFKP3-A Preto

12

48624 XGFKP/FP10

Blister 1 unidade 
mais 2 recargas

Brush

XFRH
Pincel com 
depósito 
de água

Pincel com depósito de 
água, recarregável, ponta 
de nylon. Perfeito para 
misturar cores. Depósito 
para água de 10 ml.
Embalagem em blister.

52692 XFRH/1-B Ponta grossa

48597 XFRH/1-M Ponta média

52691 XFRH/1-F Ponta fina

| Pincéis
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CB8
Lápis de cor

CB9
Lápis de cor
aguareláveis

Lápis de cor hexagonais de 
madeira suave. Com cores 
claras e brilhantes. Grande 
suavidade ao desenhar e 
resistência à rutura.  
Fabricados com madeira 
de florestas sustentáveis. 
Minas de 3 mm para maior 
resistência e duração.  
Estojo de cartão.

Lápis de cores hexagonais de 
madeira suave. Com cores cla-
ras e brilhantes que se mistu-
ram com facilidade. Permitem 
criar efeitos artísticos. Grande 
suavidade ao desenhar e re-
sistência à rutura. Fabricados 
com madeira de florestas sus-
tentáveis. Minas de 3 mm para 
maior resistência e duração. 
Estojo de cartão.

64171 CB8-12U

64173 CB9-12U

64172 CB8-24U

64174 CB9-24U

S360
Marcador 
de feltro

4 cores

Marcador de feltro de 
ponta fina com tinta 
solúvel em água.

COLOR PEN
45987 S360-101 Preto

45988 S360-102 Vermelho

45989 S360-103 Azul

45990 S360-104 Verde

45991 S360-6

Carteira de 6 unidades

45992 S360-12

Carteira de 12 unidades

45993 S360-24

Carteira de 24 unidades

2.0mm

12

Marcadores de feltro e lápis de cor |  
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PHN
Pastel 
de óleo

PTS
Pastel seco para 
pintura em tecido

Lápis pastel de óleo 
arredondados. Cores 
vivas e mais resistentes 
aos efeitos da humi-
dade para desenhos 
de maior duração e 
longevidade.

Para pintar imagens, letras, 
etc. em tecido natural (não 
funciona em sintéticos ou 
prensas permanentes).  
Cores permanentes, não 
se apagam.

45288 PHN4-12

901228 PHN-16

77831 PHN-25

45289 PTS-7

48591 PTS2-15

| Pastéis de óleo e pastéis secos para tecido 
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WA3
Tinta acrílica

Tinta acrílica transparente de 
75 ml. Pigmentação de alta 
qualidade e cores vivas. Exce-
lente para diferentes técnicas 
de desenho e pode ser utiliza-
da para pintar numa variedade 
de materiais como papel, telas, 
metal, vidro, plástico, madeira, 
têxtil e cimento. A superfície 
seca rapidamente e torna-se à 
prova de água. Não é pegajo-
sa ao tocar. Disponível em 48 
cores incluindo cores normais 
e cores especiais. 

161865
WA3-T01E

Amarelo limão

161870
WA3-T09

Castanho escuro

161875
WA3-T17
Amarelo  

esverdeado

161880
WA3-T25

Azul escuro

161885
WA3-T37
Escarlate

161890
WA3-T65

Violeta

161895
WA3-T79
Amarelo  

fluorescente

161900
WA3-T91
Prateado

161905
WA3-T152

Pérola iridescente 
azul

161910
WA3-T157

Verde metálico

161866
WA3-T03
Laranja

161871
WA3-T10
Vermelho

161876
WA3-T18

Azul esverdeado

161881
WA3-T26

Cinza

161886
WA3-T53

Verde azeitona

161891
WA3-T66

Rosa

161896
WA3-T81
Laranja  

fluorescente

161901
WA3-T99

Cobre

161906
WA3-T153
Vermelho  
metálico

161911
WA3-T158

Azul metálico

161867
WA3-T04
Rosa claro

161872
WA3-T12
Amarelo

161877
WA3-T21

Verde claro

161882
WA3-T28

Preto

161887
WA3-T59
Turquesa

161892
WA3-T67
Magenta

161897
WA3-T83

Rosa fluorescente

161902
WA3-T149

Branco pérola

161907
WA3-T154

Laranja metálico

161912
WA3-T159

Lilás metálico

161868
WA3-T06
Amarelo  

acastanhado

161873
WA3-T13

Roxo

161878
WA3-T22

Verde escuro

161883
WA3-T29
Branco

161888
WA3-T60
Carmesim

161893
WA3-T73
Esmeralda

161898
WA3-T84

Verde  
fluorescente

161903
WA3-T150

Pérola iridescente 
vermelho

161908
WA3-T155

Amarelo metálico

161869
WA3-T08
Castanho

161874
WA3-T14

Azul céu escuro

161879
WA3-T23

Azul cobalto

161884
WA3-T30

Branco marfim

161889
WA3-T62

Amarelo escuro

161894
WA3-T76
Azul água

161899
WA3-T90
Dourado

161904
WA3-T151

Pérola iridescente 
amarelo

161909
WA3-T156
Amarelo  

esverdeado  
metálico

166147 PM/DP-WA3-3E

Expositor vazio

Tintas acrílicas |  
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EXPOSITOR BASE

ENCAIXE COM 9 
COMPARTIMENTOS

ENCAIXE COM 
36 FUROS

EXPOSITOR DE  
BALCÃO ROTATIVO

Expositor base com  
bloco para experimentar  
o produto.
Medidas: 145 x 185 x 60 mm.

Medidas: 135 x 140 x 100 mm.

Medidas: 140 x 146 x 20 mm.

Expositor de balcão rotativo  
vazio com 12 compartimentos.  
Medidas 420 x 620 x 420 mm.

72099 PM/DP-9

72100 PM/DP-36

900161 PM/DP-HICUP-12
Expositor vazio

900162 PM/DP-HICUP-FOOTER
Copos em plástico

72098 PM/DP-BASE
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EXPOSITOR PARA 
MARCADORES

EXPOSITOR PARA 
BLISTERS

EXPOSITOR PARA 
PARA TINTAS 
ACRILICAS

Expositor vazio com 
8 compartimentos.
Medidas: 220 x 255 x 389 mm.

Expositor de balcão vazio  
para blisters.
Medidas: 355  x 420 x 150 mm.

Expositor de balcão vazio em 
plástico com 24 compartimentos.
Medidas: 420 x 270 x 270 mm.

900729 PM/DP-MARKER

900299

166147 PM/DP-WA3-3E
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18
9 

cm

51 cm35 cm

EXPOSITOR 
ULTIMA 500

Totalmente adaptável para toda  
a gama de Pentel. Design atrativo  
e inovador. Montagem fácil. Espaço  
interior para arrumações. 
Medidas: 1890 x 510 x 350 mm.

120550 ULTIMA 500

Expositor vazio

48630 PM/CF-PARTS
Prateleira em plástico

48631 PM/CF-MSHELF
Prateleira em metal
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EXPOSITOR ILLUMINATED 
ULTIMA 500

Expositor em metal com ilu-
minação LED. Prateleiras com 
espaço para expositores e 
ganchos para blisters. Possui 
também um compartimento 
para armazenamento e rodas.
Fornecido desmontado.
Medidas: 965 x 60 x 43 mm.

166013 ULT/500L-IT

96
5 

cm

60 cm43 cm
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Olhando para os 75 anos de história da empresa, a Pentel tem todos os motivos para estar 
orgulhosa das muitas inovações que foram lançadas pelo seu próprio departamento de 
investigação e desenvolvimento.

A marca japonesa Pentel é famosa pelos seus produtos de alta qualidade e por uma longa tradição no ramo. Formada 
em 1946 em Tóquio, a sede da empresa ainda se encontra na capital do Japão. Pentel estabeleceu pela primeira vez 
um nome próprio com aguarelas, lápis de cera e pastéis de óleo, destinados principalmente ao mercado de escrita 
e desenho infantil. Nas décadas que se seguiram, o portfólio foi ampliado, com novas ideias de produtos a serem 
concretizadas.

Hoje em dia, a Pentel é um nome familiar internacional, e pode fazer uso de uma rede de produção e fornecimento 
que se estende por todo o mundo. A família Pentel inclui produtos para quase todas as aplicações, seja em casa, 
na escola, no escritório, em oficinas ou para uso industrial, e vai desde os instrumentos de escrita tradicionais a 
marcadores e ferramentas de cores vivas para mentes criativas. A Pentel visa cada vez mais oferecer cores brilhantes, 
mantendo-se ao mesmo tempo amiga do ambiente. Assim, muitos produtos podem agora ser recarregados e são 
também fabricados utilizando uma elevada proporção de materiais reciclados. 

Quando se trata de qualidade, não só procuramos a perfeição, queremos assegurar a melhor experiência possível na 
utilização dos nossos produtos. É por isso que lhe fazemos a nossa promessa Pentel: "Estamos sempre empenhados 
na qualidade dos nossos produtos. Em caso de defeitos de material e fabrico, a Pentel reparará ou substituirá 
incondicionalmente qualquer produto para além do período de garantia legal."*

*Esta garantia aplica-se a todos os produtos que foram postos em circulação pela Pentel GmbH, Hamburgo, onde os defeitos ocorreram no 
âmbito de uma utilização normal e adequada. A habitual durabilidade da tinta, bem como os avanços técnicos e as definições do produto devem 
ser considerados.

PenTools
by
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PenTools
by

PRODUTOS DE QUALIDADE PARA 
PROJETOS DE ALTO VOO
 
Da escrita e planeamento à etiquetagem e levan-
tamento topográfico: o que quer que tenha em 
mente, os projetos em que deixou a sua marca 
são sempre algo de especial. A gama de produ-
tos ‘PenTools by Pentel’ foi desenvolvida para sa-
tisfazer as necessidades do seu projeto individual 
e as suas exigências. Produtos de alta qualidade 
para escrita e etiquetagem, combinados com uma 
durabilidade superior, ajudam os fabricantes, co-
merciantes, o comércio da construção e o ambi-
cioso DIYer para assegurar que os seus projetos 
sejam um sucesso completo.

UMA AMPLA ESCOLHA PARA 
PROFISSIONAIS E UTILIZADORES 
DOMÉSTICOS   

A gama de produtos PenTools inclui produtos 
especialmente robustos e de longa duração que 
são concebidos para oferecer uma mão amiga 
para todos os seus desafios individuais. Para 
quase todos os ambientes de trabalho e qualquer 
superfície de escrita, existe um produto Pentel de 
alta qualidade e de correspondência. Esta série irá 
certamente dar-lhe o produto certo para projetos 
exigentes, seja no local de construção ou em casa, 
e para materiais tais como metal, plástico, madeira 
ou papel - mais produtos para usos específicos.  
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O QUE OS TORNA TÃO ESPECIAIS
Com os produtos da Pentel, está a optar por uma qualidade fiável. Seja no escritório, na oficina ou em 
casa: trabalhar com ferramentas que não funcionam como desejado é aborrecido e demorado. Muitos 
marcadores anunciam comprimentos de escrita extra longos - mas para que serve, se a ponta já desapa-
receu após uma utilização numa superfície rugosa? Confie em produtos Pentel bem pensados com uma 
ponta resiliente e características úteis.

MARCAÇÃO EM SUPERFÍCIES 
ESPECIAIS

Os produtos de escrita e marcação PenTools apre-
sentam pigmentos vivos e brilhantes que oferecem 
resultados permanentes a longo prazo em muitas 
superfícies quotidianas, bem como as superfícies 
sujas, ligeiramente oleosas, poeirentas ou rugosas 
encontradas na produção industrial e nos ofícios 
especializados. Quer esteja a utilizar os produtos 
PenTools num ambiente de trabalho desafiante ou 
apenas a usá-los para escrever ou marcar papel ou 
cartão, beneficiará de uma ferramenta de alta qua-
lidade e fiável que oferece um apoio à medida para 
o seu projeto.  

UMA RECOMENDAÇÃO DE  
EXPERIÊNCIA

Mais do que apenas qualidade, a gama de produ-
tos PenTools é também sobre know-how e perícia. 
Beneficie dos 75 anos de sucesso da Pentel, nos 
quais desenvolveu e produziu produto após pro-
duto para os seus clientes. Com milhões de pro-
dutos vendidos, a Pentel é um dos maiores nomes 
de artigos para escrita a nível mundial. A Pentel 
oferece produtos para escritório, escola, bricola-
ge, lazer e uso artístico, bem como para o fabrico 
industrial e ofícios especializados. Os conhecimen-
tos obtidos a partir destes segmentos de negócio 
foram utilizados para conceber os produtos ofere-
cidos na nova gama PenTools: uma seleção de pro-
dutos recomendados do extenso portfólio Pentel. 
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PenTools
by

borracha plástico vidro madeira cartão papel gesso  
cartonado cerâmica cimento pedra quadro a giz

superfícies 
rugosas e 
oleosas

metal

AM13 Lapiseira

ENERGEL DOCUMENT Tinta de gel líquida

PENTEL PEN TWIN TIP Marcador Permanente

PAINT MARKER Marcador Permanente

PENTEL PEN N50 / N60 Marcador Permanente

PENTEL PEN S / XL Marcador Permanente

WHITE X100W Marcador Permanente

WET ERASE Marcador para vidro
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PORQUE DEVE ESCOLHER PENTOOLS
 
• são ajudantes práticos e de alta qualidade para o dia-a-dia
• ideais para uso intensivo 
• estão equipados com pontas de escrita duradouras e resilientes que marcam de forma fiável mesmo em superfícies rugosas
• podem ser utilizados em quase todas as superfícies
• impressionam com cores fortes, são de secagem rápida e de baixo odor
• os marcadores numa caixa robusta de alumínio são adequados para fixação em máquinas de produção

borracha plástico vidro madeira cartão papel gesso  
cartonado cerâmica cimento pedra quadro a giz

superfícies 
rugosas e 
oleosas

metal

AM13 Lapiseira

ENERGEL DOCUMENT Tinta de gel líquida

PENTEL PEN TWIN TIP Marcador Permanente

PAINT MARKER Marcador Permanente

PENTEL PEN N50 / N60 Marcador Permanente

PENTEL PEN S / XL Marcador Permanente

WHITE X100W Marcador Permanente

WET ERASE Marcador para vidro
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A lapiseira Pentel AM13 combina as vantagens 
de uma lapiseira com a largura de linha larga 
típica dos lápis para os ofícios especializados, 
incluindo a carpintaria. Os utilizadores de lápis 
podem confiar numa marcação precisa, larga 
e facilmente visível em todas as ocasiões, sem 
necessidade de perder tempo a afiar o lápis.
  
A manga deslizante é longa e estável para 
uma utilização fácil com arestas retas ou sten-
cil, com a ponta da lapiseira e a superfície de 
escrita à vista para assegurar ótimos resultados 
de marcação. Após a utilização, a mina pode 
ser recolhida para proteger de partir acidental-
mente. A lapiseira Pentel AM13 é a ferramenta 
perfeita para todos - desde utilizadores domés-
ticos a profissionais.
 
 

Graças à sua linha extra larga de 1,3 mm, a 
lapiseira é ideal para projetos que envolvem 
madeira, cimento e pedra: quaisquer marcas 
ou notas são precisas e facilmente visíveis, mas 
não permanentes. A lapiseira Pentel AM13 
também lida com as tarefas convencionais de 
escrita e desenho facilmente.
   
Fácil de trabalhar e equipada com caracterís-
ticas úteis tais como uma zona de aderência 
antiderrapante, sem látex, um apagador com 
tampa e um clip metálico, a AM13 é multifun-
cional com a capacidade de ser utilizada tanto 
no dia-a-dia como para trabalhos de alta pre-
cisão com uma régua ou stencil.

incl. 8 recargas

MADEIRA              CIMENTO                PEDRA          GESSO CARTONADO

chumbo de grafite para linhas largas . a manga deslizante garante um trabalho rápido e preciso 
com arestas retas e stencils . Ideal para trabalhar em madeira seca, parquet, pavimento lamina-
do, cimento, pedra ou gesso cartonado . para trabalhos de planeamento e etiquetagem, mar-
cação de arestas para cortar, furos, etc. . recarregável com recargas CH13 . largura da linha: 1.3 
mm . dureza: HB . número do artigo: AM13-CX

AM13
LAPISEIRA

1.3/HB

código do blister:
166003
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O Pentel EnerGel Document é um roller de 
gel líquido com tinta pigmentada e resistente 
à luz. A tinta EnerGel Document foi certificada 
com sucesso segundo a norma ISO 27668-2 e 
destina-se, portanto, especificamente para uti-
lização em documentos. Isto torna o EnerGel 
Document numa parte essencial do conjunto 
de ferramentas da gaveta de secretária. A tinta 
é à prova de água e de manchas: em condições 
exteriores, a tinta é resistente ao clima e não 
vai trespassar nem se tornará ilegível mesmo 
com chuviscos ou em papel húmido. 

A tinta tem também as importantes proprie-
dades de ser não apagável e não removível, e 
é também resistente a ácidos. Isto torna este 
roller a ferramenta de eleição para aplicações 
com requisitos especializados - tais como tra-
balho de arquivo.

A tinta original EnerGel escreve em cores bril-
hantes com excelente nitidez de contorno, é 
de secagem rápida e não obstrui nem mancha 
o papel. O elegante invólucro totalmente pre-
to do roller está equipado com uma ponta de 
escrita metálica durável e também apresenta 
um clip metálico resistente, bem como uma 
zona de borracha que oferece uma melhor 
aderência durante a escrita. Este produto é 
feito de 54% de materiais reciclados e, como 
na maioria das canetas EnerGel, é também re-
carregável.

outras cores
disponíveis

PAPEL               CARTÃO       GESSO CARTONADO

certificado segundo a norma ISO 27668-2 e concebido para assinar documentos e outras apli-
cações em papel destinado a ser utilizado como parte do arquivo de documentos a longo prazo . 
tinta pigmentada, resistente à luz e à prova de água . tinta não apagável e livre de ácidos . roller 
que não mancha, de secagem rápida e de baixa pressão – o que significa que também é perfei-
to para esquerdinos . com clip metálico e zona com borracha para melhor aderência durante a 
escrita . feito 54% a partir de materiais reciclados . recarregável  com LRP7 . ponta de 0,7 mm dá 
aproximadamente uma largura de linha de 0,35 mm . número do artigo: BLP77

TINTA DE GEL LÍQUIDA 

     

        
  

D O C U M E N T
P R O O F  I N K

ISO 27668-2

CERTIFICAT ION

cor da escrita:

0.35 54%

Document
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código do blister:
166004
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PLÁSTICO               CARTÃO                 METAL                 MADEIRAMARCADOR PERMANENTE

0.3/1.2

A Pentel Pen Twin Tip é um marcador perma-
nente para todos os fins que é especialmente 
adequado para utilização em plásticos. A pri-
meira das duas pontas é uma ponta fina com 
uma ligeira ação de mola que permite aos uti-
lizadores aplicar mais pressão para passar de 
uma linha extra-fina para uma linha fina duran-
te o trabalho de marcação. 

A ponta de fibra média na outra extremidade 
da caneta fornece uma largura de linha mais 
grossa quando a precisão é menos importante. 
A marcação produzida pelo marcador perma-
nente Pentel Pen Twin Tip é excecionalmente 
à prova de manchas e de água, e permanen-
te não só em muitos plásticos, mas também 
numa vasta gama de outras superfícies e mate-
riais em casa, tais como vidro, metal e madeira. 

Com o seu prático tamanho padrão, bem como 
a sua prática tampa e clip, este marcador per-
manente é o ideal para trabalhos do dia-a-dia 
que necessitam de marcação ou etiquetagem 
durável. O marcador universal ideal para servi-
ços de construção e trabalhos de canalização, 
é também uma ferramenta versátil e útil para 
todos os profissionais e fãs de bricolage quan-
do trabalham em casa. 

tinta permanente, altamente resistente a manchas e à dissolução em plástico, bem como vidro, 
fita adesiva, papéis pesados, CD/DVDs, produtos de aço e madeira . duas pontas oferecem escol-
ha de larguras de linha . ponta de bala fina e média . corpo prático de plástico com tampa e clip 
incluídos . um marcador prático para uso quotidiano e doméstico . baixo odor . ponta ultra fina 
de 0,6 mm dá uma largura de linha de aprox. 0,3 mm . Ponta de bala de 3,5 mm dá uma largura de 
linha de aprox. 1,2 mm . número do artigo: N75W

cores de escrita:
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É também permanente e à 

prova de manchas em fita de 

embalagem revestida

código do blister:
166010
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disponível em 
15 cores

BORRACHA            PLÁSTICO                  METAL             
MARCADOR PERMANENTE

cores de escrita:

3.0

marcador com tinta à base de pigmento e de alta opacidade . elevado nível de cobertura em 
superfícies metálicas, plástico, vidro e borracha . de secagem rápida, impermeável mesmo em 
superfícies oleosas, húmidas, poeirentas ou gordurosas . não descolora quando exposto à luz 
e resistente a muitos solventes . modelo de plástico leve com tampa . em 15 cores vibrantes 
e pigmentadas . Ponta de bala de 4,6 mm dá uma largura de linha de aprox. 3,0 mm . número do 
artigo: MMP20

Em terra, na água ou no ar. Onde e sempre 
que um marcador possa ser útil, o Pentel Paint 
Marker não o decepcionará. 
 
Concebidos com um corpo sintético leve e 
uma tinta permanente de longa duração, os 
marcadores de tinta da Pentel são imper-
meáveis, rápidos e resistentes a muitos tipos 
de solventes - mesmo nos ambientes mais 
difíceis, incluindo a indústria automóvel.  
 
A tinta no marcador oferece uma marcação 
impressionantemente durável, resistente ao 
desgaste e às intempéries em quase todas as 
superfícies típicas do fabrico ou do comércio 
especializado. Com alta opacidade, excelen-
te brilho e tinta pigmentada em 15 cores vi-
brantes, o marcador Pentel é também ideal 
como um marcador versátil para o exterior 
para artesanato, hobby e uso em jardins - as-
sim como muitos tipos de aplicações criativas. 

A tinta e a ponta de fibra resistentes neste 
marcador facilitam a marcação precisa mesmo 
em superfícies que podem ser ligeiramente 
oleosas, poeirentas, molhadas, sujas ou de cor 
escura. Esta tinta marcadora para uso univer-
sal não sangra, seca rapidamente e é a escolha 
ideal para utilização numa vasta gama de ve-
rificações de qualidade e aplicações de teste 
para componentes de trabalho. A tinta brilhan-
te adere a qualquer superfície não porosa e 
oferece um elevado nível de cobertura em su-
perfícies metálicas, plástico, vidro e borracha. 

código do blister:
166012
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Os marcadores permanentes da gama Pentel 
Pen são versáteis e práticos ajudantes de alta 
qualidade para uma vasta gama de tarefas de 
marcação e rotulagem. A ponta do marcador 
é extremamente resistente e robusta, mesmo 
quando utilizada em superfícies rugosas. Os 
marcadores permanentes apresentam um 
corpo de alumínio num prático e tradicional 
formato de marcador, tornando-os fáceis e 
confortáveis de segurar para qualquer utiliza-
dor. O corpo é também suficientemente ro-
busto para ser utilizado em máquinas. Graças 
a estas características, a robusta e duradoura 
Pentel Pen é a escolha perfeita para trabal-
hos quotidianos de marcação e etiquetagem. 
 
Oferecendo fiabilidade e qualidade impres-
sionantes, os marcadores permanentes da 
série Pentel Pen fazem parte da gama de 
produtos Pentel há mais de 60 anos. A tinta 

permanente nestes marcadores é utilizável 
numa vasta gama de materiais, incluindo vi-
dro, metal, madeira e plástico, e é adequada 
para utilização mesmo em ambientes agres-
sivos. Para uso universal - desde a oficina até 
ao escritório, à oficina mecânica ou à linha de 
produção industrial.

versátil em quase 

todos os materiais

  METAL                 MADEIRA              PLÁSTICO                VIDRO 
  

ideal para trabalhos de marcação permanente, incluindo controlo de qualidade e marcação de 
peças . com uma ponta de bala ou biselada durável e resistente, que mantém a sua forma du-
rante muito tempo sem se desgastar, perfeita para utilização em ambientes agressivos . corpo 
robusto de alumínio também adequado para utilização em mandris de máquinas . à prova de 
água  . o marcador para trabalhos difíceis . utilizável em quase todas as superfícies, incluindo 
vidro, metal, madeira e plástico . disponível em 8 cores . ponta de bala N50 de 4,3 mm dá uma 
largura de linha de aprox. 3,0 mm . ponta biselada de 4.0/5.7 mm dá uma largura de linha de 
aprox. 1.5/7.0 mm . número do artigo: N50/N60

cores de escrita: 

PO
N

TA
 D

E  B A L A RED
O

N
D

A3.0

MARCADOR PERMANENTE

QUALIDADE 
desde

1960

P
O

N TA B IS ELA D
A

1.5-7.0

código do blister:
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Os marcadores permanentes Pentel Pen 
são marcadores universais de alta qualida-
de e ajudantes úteis no dia-a-dia para uma 
vasta gama de tarefas de marcação e rot-
ulagem. As pontas robustas dos marcado-
res são extremamente resistentes, mesmo 
quando utilizadas em superfícies rugosas. 
O robusto corpo de alumínio é suficiente-
mente forte para ser fixado em máquinas.  
 
Graças a estas características, o robusto e du-
radouro Pentel Pen é a escolha perfeita para 
todos os trabalhos em que são necessários 
um alto desempenho e fiabilidade.

O marcador permanente Pentel Pen S apre-
senta uma ponta de bala extra-fina, tornan-
do-o ideal para a marcação e rotulagem 
precisas de peças com uma largura de linha 
fina - quer no comércio especializado ou para 
projetos de bricolage e hobby.

O marcador permanente Pentel Pen XL está 
equipado com uma ponta biselada extra larga 
que é perfeita para qualquer trabalho onde a 
marcação precisa de cobrir uma grande área 
e ser especialmente fácil de ver. As aplicações 
para a Pentel Pen XL incluem marcação e eti-
quetagem permanente em sinais e madeira 
cortada ou armazenada, bem como trabalhos 
de marcação altamente visíveis em operações 
de armazenamento e logística.
A tinta permanente utilizada tanto na Pentel 
Pen S como na Pentel Pen XL é de secagem 
rápida, impermeável, e resistente a muitos sol-
ventes e óleos. A tinta é ideal para utilização 
mesmo em superfícies oleosas, poeirentas, hú-
midas ou sujas, bem como numa vasta gama de 
materiais que incluem vidro, metal, madeira e 
plásticos. 

METAL                 MADEIRA              PLÁSTICO                 VIDRO

tinta permanente, resistente a muitos tipos de solventes - boa cobertura de tinta mesmo em 
superfícies oleosas, húmidas ou sujas . ponta durável e resistente - mantém a sua forma duran-
te muito tempo sem se desgastar, perfeita para utilização em ambientes agressivos . à prova 
de água . modelo com ponta de escrita extra-larga para trabalhos de marcação em grande 
escala e altamente visíveis, mais modelo com ponta extra-fina para marcação de alta precisão 
. corpo robusto de alumínio também adequado para utilização em máquinas de produção . 
o marcador para trabalhos difíceis . utilizável em quase todas as superfícies, incluindo vidro, 
metal, madeira e plásticos . disponível em 4 cores . ponta de bala de 3,0 mm N50S dá uma largura 
de linha de aprox. 1,0 mm . ponta biselada N50XL de 8.0/15 mm dá uma largura de linha de aprox. 
7.0/17.0 mm . número do artigo: N50S/N50XL

cores de escrita XL: S:

P
O

N TA  B IS ELA D
A

7-17

P
O

N TA  D E BALA

1.0

MARCADOR PERMANENTE

S / XL

código do blister:
166008

código do blister:
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O marcador compacto de tinta Pentel branco 
X100W apresenta uma tinta permanente de se-
cagem rápida e não se dissolve. Esta tinta branca 
de alta opacidade e grande visibilidade significa 
que o marcador pode ser utilizado mesmo em 
superfícies oleosas, molhadas ou sujas. Desenvol-
vida especialmente para uso industrial, esta tinta 
pigmentada é à prova de manchas, impermeável, 
não descolora quando exposto à luz e resistente 
a muitos tipos de solventes, tornando-a perfeita 
para marcação permanente. 

Graças a estas propriedades, o marcador é uma 
escolha fiável para tarefas de marcação rápida 
numa grande variedade de superfícies não po-
rosas.

Com o seu corpo de alumínio largo e robusto, 
o marcador é visivelmente mais curto e mais 
grosso do que outros marcadores. Com este 
formato extra-curto, o marcador é fácil de 
agarrar com luvas de trabalho volumosas ou de 
punho fechado e utilizável mesmo em áreas de 
difícil acesso. Também é fácil de enfiar no bolso 
de qualquer calça ou casaco. O corpo é suficien-
temente robusto para ser fixado em máquinas 
sem fivela. Juntas, estas propriedades prolon-
gam a vida útil do marcador, tornando-o uma 
ferramenta útil e indispensável para utilização 
na construção, no comércio especializado ou 
em aplicações industriais. 

SUPERFÍCIES         BORRACHA                PEDRA                 MADEIRA 
OLEOSAS E 
RUGOSAS                

tinta permanente, à base de pigmento branco e de alta opacidade . de secagem rápida, im-
permeável mesmo em superfícies oleosas, húmidas, poeirentas ou gordurosas . não descolora 
quando exposto à luz e resistente a muitos solventes . corpo de alumínio robusto e compacto 
. ideal para utilização em máquinas de produção  . ponta de bala de 6,6 mm dá uma largura de 
linha de aprox. 3,0 mm . número do artigo: X100W

100W

cor de escrita:

3.0

MARCADOR PERMANENTE

código do blister:
166011
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O Pentel Liquid Glass e Chalk Marker é um 
marcador de apagar húmido para utilização 
em qualquer superfície lisa e selada. Depo-
is de primariamente bombear o marcador, 
a tinta líquida no interior pode ser utilizada 
para escrever na maioria das superfícies de 
vidro e outras superfícies lisas, tais como 
espelhos, ou placas de ardósia convencionais. 
Após a aplicação, a tinta à base de água de 
alta opacidade produz um efeito semelhante 
ao giz líquido, o que permite a criação de efei-
tos especiais pelo utilizador. 

Uma vez seca, a tinta é à prova de intempéries 
no vidro. O Wet Erase é um marcador para 
marcação temporária e pode ser removido sem 
deixar qualquer resíduo. 

O Pentel Liquid Glass e Chalk Marker tem duas 
pontas, cada extremidade com uma ponta de 
fibra resistente: apenas virando a ponta, a 
ponta de bala pode ser trocada por uma pon-
ta biselada. Ideal para utilizar em vidro (e.g. 
para showrooms de automóveis ou serviços 
de reparação de vidros), para anúncios de 
clientes e aplicações decorativas no comércio 
a retalho (e.g. utilização em montras de lo-
jas), em hotéis e restaurantes (e.g. quadros 
de menu) e em projetos em casa (e.g. trabal-
ho criativo em janelas ou objetos de vidro). 

Importante: De notar que os resíduos do 
marcador podem ser deixados em folhas de 
lousa e superfícies de MDF pintadas O mar-
cador pode deixar marcas permanentes em 
superfícies porosas ou não completamente 
seladas. Testar sempre primeiro em superfí-
cies pouco visíveis. 

apagável com 
pano húmido

VIDRO                QUADRO             CERÂMICA              PLÁSTICO
               DE GIZ

a tinta produz um efeito semelhante ao de um giz líquido na aplicação . para utilização em qual-
quer superfície lisa e selada . tinta pigmentada, de alta opacidade . de baixo odor . à base de 
água . para marcação temporária . apaga com um pano húmido em superfícies lisas  . ponta de 
bala reversível ou biselada . feito 84% a partir de materiais reciclados . ponta biselada de 4.6 mm 
dá uma largura de linha de aprox. 1.5/4.0 mm . número do artigo: SMW26

cores de escrita:

1.5-4.0

MARCADOR PARA VIDRO

84%

código do blister:
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EXPOSITOR DE 
CHÃO PENTOOLS

Expositor de chão pré-montado.
Ganchos para blisters com bandeira de 
preço (sem impressão de preço). 
Contém 120 blisters - 10 tipos de blister 
de 12 unidades cada.
Medidas: 150 x 60 x 36 mm.

Conteúdo:

12x AM13 - 166003
12x BLP77 - 166004
12x N50 - 166005
12x N60 - 166006
12x N50S - 166007
12x N50XL - 166008
12x SMW26 - 166009
12x N75W - 166010
12x X100W - 166011
12x MMP20 - 166012

166390




