
Produktionen af små eller store serier baseres i dag på 
serigrafi med uorganiske farver eller som det nyeste 4-
farve digitaltryk med keramiske farver.

Skiltene kan fremstilles hvælvede, plane, buede, med 
ombukkede kanter eller skåret i specialformat. Enkle 
motiver i få farver eller mangefarvet (også 4-farve) samt 
med ægte guld og platin. 

Siden firmaets start i 1927 har vi været førende leverandør af emalje-skilte i høj kvalitet. Emalje er farvet glas der ved 
høje temperaturer brændes fast på specialstål. Mange kender de flotte gamle emaljeskilte der var anbragt overalt på 
købmands-forretninger og stationer. 

Produktinformation: Emaljeskilte
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• Miljøvenlig emalje

• Lysægte farver

• Slag-, kradse- og
  brandfaste

• Graffiti-sikker



Dette datablad og vore øvrige tekniske oplysninger tjener til Deres information og rådgivning.  De svarer til vor bedste viden, dog kan et forbindende 
udsagn for alle materialeoverflader og farver ikke gives ved sammenligning med vores testresultater, men skal testes i den givne sammensætning.  
For undersøgelse af materialer, anvendelse og overføringsvejledning står vort laboratorium til rådighed.
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- optimal farvegengivelse 
- mange farver
- mange former
- trykkes i serigrafi
- kombination af glassets
  hårdhed og stålets styrke
- korrosionsbestandig
- modstandsdygtig
- formstabil
- klima- og vejrbestandig
- uimodtaglig for
  miljøpåvirkninger
- kradsefast
- frostsikker til -60°C
- smudsafvisende
- nem rengøring
- syrefast
- thermisk stabil til mindst
  450°C
- ikke brændbar 
- lysægte
- hermetisk lukket overflade
- graffitisikker
- farvebestandig
- farveægte (ingen
  misfarvning
  i kontakt med
  kunststofmaterialer)
- miljøvenlig (fremstillet af
  naturlige materialer)
- kan tyverisikres

 Temperaturbestandig
garanteret frostsikker indtil
-60°C og thermisk stabil til 
mindst 450°C.

Korrosionsbestandig
testet kvalitet efter DIN-ISO 
2746 eller 8289

Graffitisikker
testet kvalitet efter DIN-ISO
2722 garanterer problemfri 
fjernelse af graffiti.

Slagfast
testet kvalitet efter DIN 51155

Klima- og vejrbestandig
testet kvalitet efter DIN-ISO 
2722

Brandsikker
Materialeklasse A1 efter DIN 
4102

Syrefast og imun over for 
miljøpåvirkning
testet kvalitet efter DIN-ISO 
2742

Emaljen er miljøvenlig, lysægte, slag-, kradse- og brandfast, graffiti-sikker og bruges i dag til reklame og 
sikkerhedsskiltning, ambassade- og kommunevåben, facade-beklædning og kunstværker – alle steder hvor skiltningen 
kræver noget mere. Emaljefarvernes lysægthed og holdbarhed vidner mange af de skilte der blev fremstillet for mere 
end 70 år siden om. De har i dag lige så smukke og klare farver som den dag de blev fremstillet.
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