
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Skum eller Skum 
- ofte betegnet som flamingo, Eps, Gator foam eller Styropor. 
 
Fællesnævneren og grundlaget er polystyren. 
 

 
 

EPS er forkortelsen for ’ekspanderet polystyren - en termoplast og celleplast, som er smart og intelligent 
udnyttelse af 98 pct. luft og kun 2 pct. Polystyren. Mange kender EPS som det ultralette hvide emballagema-
teriale, der sikrer transporten af skrøbelige eller temperaturfølsomme varer, og fra byggepladser, når de hvi-
de pakker ses med isoleringsplader, der sparer energi og sikrer god bokvalitet i vore huse. EPS betegnes 
også ”Airpop - engineered air’. En betegnelse som den europæiske EPS branche er blevet enige om, fordi 
den bedre beskriver udnyttelsen af den unikke kombination af luft og polystyren. 
 

 
 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_7firmaskilt_a.htm 
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HGF-Foam beror på porøse materialer med hierarkiske strukturer er af stigende betydning på grund af 
deres potentielle anvendelse i separation og elektronisk teknologi. Her fremstilles tredimensionalt grafenkum 
(GF) ved anven-delse af polystyrenpartikler som en autoklaveret afvæmpningsproces, og GF'en bliver 
yderligere bearbejdet med kuldioxid som et aktiveringsmiddel til frembringelse af meso- og nanoporer i 
skummet. Det resulterende hierarkiske graphenkum (HGF) udviser høj porøsitet, hydrofobicitet og 
fremragende termisk stabilitet. Sam-menlignet med almindelig GF, på grund af integrationen af hierarkisk 
porøse strukturer, manifesterer HGF fremragende præstation for olieadsorption, når den anvendes til at 
separere olie/vandblandinger gennem en kombination af hydrofobicitet og kapillær virkning. 
 

HGF-foam er struktureret i en porøs overflade, og kræver normalt en efterbehandling for at fremstå glat. 
 

 
 

Smart-foam har en tættere overflade og er derfor nemmere at efterhandle. 
 

 
 

Gator foam er et ekstruderet polystyrenskum, bundet mellem to lag Luxcell® træfiberfiner - lys hvid eller 
mørk sort, og derfor perfekt til digital- og silketryk på bl.a. displays, udstillingsemner, og som skiltning, uden 
og inde - kan anvendes i original form, eller efterbehandlet med lak, maling eller to-komponent - kan fræses 
og udskæres i enhver form, hvor størrelsen ikke af afgørende. 
 

De fleste kender nok EPS-skumplast under en eller flere handelsnavne; bl.a. Flamingo, Jackopor, Styrolit, 
Styropor og Sundolitt, alle kendetegnet med forskelligartede egenskaber, og derfor brugt i mangeartede 
opgaver, bl.a. som skilte og skiltning. 
 
 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  
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