
  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? 

 

 

Transperante sikkerhedsbriller. 
 

Dess.: 08307wp8156 
 

Pakning: Enkeltvis i polypose. 250 stk., pr. pakning. 
Priseksempel ved en levering af 10000 stk., kr. 6,75 eksklusive fragt ab fabrik. Leveringstid: Normalt fra 
lager, ab fabrik, 5 - 10 arbejdsdage. Levering: Luftfragt. 
 

 
 

Alt kan normalt leveres i kontinuerlige mængder, ligesom effekter fra forskellige leverandører kan mixes efter ønske. 
Alle priser er dagspris, excl. moms og gebyrer pålagt af vore leverandører, levering a b dansk grænse, fabrik / lager / 
trykkeri. Alle ordre under kr. 1500.00 excl. moms tillægges normalt et gebyr på kr. 50.00. Alle ordre beregnes med et 
faktureringsgebyr på kr. 14.00, plus erholdt fragt/porto. Prøver fremsendes gerne i udvalg. Disse faktureres ved 
afsendelsen og krediteres ved returnering i originalemballage og i ubrugt stand. Håndterings- og 
forsendelsesomkostninger, samt gebyrer der beregnes af vore leverandører, krediteres ikke. Normal levering på 
lagervarer er 5 - 10 hverdage, andet efter aftale, med forbehold for mellemsalg. Produktion fra udlandet kan normalt 
leveres i to sammenhænge: 20 - 24 dage efter godkendelse af materiale, eller 4 - 12 uger efter samme, afhængig af 
Deres behov ønsker og krav til leveringshastighed. Artikler købt via vor www.web-butik.info kan afvige fra dette, ligesom 
andre specifikke artikler kan være undtaget krav til gebyr og håndtering. Betaling: Omgående netto kontant, 
produktioner indeholdende remburs, efter aftale. 
 

Bemærk venligst at alle produktionsopgaver og hjemtagelser fra udlandet forudsætter betaling ved ordreafgivelsen. 
 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/sikkerhed/084/sider/084_7.htm 
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Materialet - Polystyren (PS-plast). 
Polystyren er en af de mest udbredte plasttyper. 
Materialet har en relativt lav pris og kan både blive til legetøj, flamingokasser og engangskrus afhængig af, 
hvilken type, der er tale om. 
Polystyren er en termoplastisk, amorf polymer, der er fremstillet ud fra den petrokemiske monomer styren. 
Det er et glasklart, stift og relativt sprødt materiale. 
Polystyren har relativt lave barriereegenskaber over for ilt og vand og har et relativt lavt smeltepunkt. 
Polystyren udgør sammen med polypropylen og polyethylen tre grupper af plast, som vi alle er i daglig 
kontakt med på den ene eller den anden måde.  
Materialet er relativt prisbilligt og udgør ca. 10 % af det samlede plastforbrug i Danmark. 
 

Polystyren er en plastgruppe med tre primære typer: 
GPPS, eller glasklar polystyren. 
HIPS, eller slagfast polystyren. 
EPS, eller ekspanderet polystyren. 
 

GPPS anvendes bl.a. til engangskopper. 
GPPS bliver også i stor udstrækning anvendt som emballage, bl.a. til CD kassetter, legetøj mv.. 
HIPS indgår især som kabinetter til køle- og fryseskabe, TV- og computer-kabinetter og andre elektrisk 
apparater. 
 

Forskellige slags legetøj fremstilles også i HIPS. 
Produkter i HIPS sprøjtestøbes oftest. 
Til forskel fra GPPS produceres HIPS i en blanding af styren og polybutadien-gummi. 
Det er denne co-polymerisering, der giver HIPS andre og bedre mekaniske egenskaber end GPPS. 
Det gør til gengæld denne type dyrere end GPPS. 
 

EPS er for de fleste bedre kendt under handelsnavnet flamingo. 
EPS består af 98 % luft og 2 % polystyren. 
EPS anvendes primært til emballage og isolering. 
Foruden GPPS, HIPS og EPS hører også SAN og ABS til de udbredte polystyren-plasttyper. 
Begge disse er såkaldte co-polymerer, altså blandinger af flere polymerer. 
 

SAN er en styren-acrylnitril co-polymer. 
ABS er en co-polymer som er en blanding af acrylnitril, butadien og styren. 
 

Fremstilling af produkter i polystyren. 
Emner i polystyren kan fremstilles ud fra pellets ved ekstrudering, termoformning og sprøjtestøbning. 
Polystyren kan ekstruderes til ark eller folie på rulle og herefter termoformes til b.la. engangsemballage til 
fødevarer som kopper, bægre, kød- og fjerkræbakker, emballage til primært kolde delikatesser og salater. 
Ved sprøjtestøbning fremstiller man emner til mange tekniske formål samt til emballage til smykker, CD’er, 
legetøj og andre produkter, som man ønsker at fremvise i en glasklar emballage. 
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