
  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

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? 

  

Nedbrydelige latexballoner 
- til masseomdeling og til messer, med trykt budskab efter ønske. 

 
Alle latexballoner er produceret i 100 % 
naturlig latex.  
 
Balloner er bionedbrydelige samt 
miljøvenlige. 

Latex er 100 % et naturligt produkt af 
Gummitrækambium, hvilket gør at ma-
terialet nedbrydes når det udsættes for 
naturens elementer. 

Mængden af UV-stråler, af ilt, og tem-
peraturen, afgør den biologiske indfly-
delse og afgøre nedbruddets længde. 

 

 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
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Balloner er fremstillet af et flydende gummi kaldet latex.  
 

Ballonen får sin farve fra pigmentet, der tilsættes latexet. Pigmenter er både organiske og uorganiske for-
bindelser, som absorberer synligt lys og afspejler andre. For eksempel er en rød ballon rød, fordi ballonen 
absorberer alt det synlige lys undtagen rødt frekvenslys, som reflekteres tilbage til øjet. Styrken af balloner 
kan påvirkes af pigmentet, hvis pigmentpartiklen er stor i størrelse.  
 
For så vidt som hvilken farve der har størst effekt på ballongens styrke, er der ikke gjort nogen dybtgående 
undersøgelse. Den naturgummilatex, som bruges, kommer fra gummitræet, Heveabrasiliensis, der vokser i 
Malaysia. Saften herfra ligner. For at gøre dette egnet til ballonproduktion, skal hærdningsmidler, 
acceleratorer, olie, farve og vand tilsættes. 
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