
Vårt storsäljande lättviktsmaterial...

Stadur Viscom Sign

Detta är en lättviktsskiva som vi lagerhåller i tre olika  
varianter, som alla består av ett mellanskikt av skummad  
polystyren och ytmaterialet varierar beroende på vilken av 
de tre varianterna man väljer. Gemensamt för dessa båda 
varianter är att det är fukttåligt och kan användas både 
utomhus och inomhus. Materialet har dessutom en garanti 
på 2 år om man använder materialet utomhus, utan  
kantskydd, och 5 år vid utomhusbruk med kantskydd.  
Skivan är mycket lätt och samtidigt styv och kan printas 
direkt på ytan, utan någon förbehandling. 
Exempel på användningsområden är: Screen/digitalprint 
(UV), fotolaminering, reklamskyltar, display samt  
monterbyggnation. Stadur är mycket skiva för 
pengarna!

Viscom Sign Easyprint
Denna skiva har en kärna av skummad polystyren och ett 
ytskikt med det speciella materialet Stadurlon på båda 
sidor. Det unika med skivan är att den kan både fräsas och 
vikas. Finns i tjocklekarna 5 mm, 10 mm, 15 mm och 19 
mm som standard, men kan fås i ända upp till 100 mm 
tjocklek om man önskar. Materialet finns i färgerna: vit, 
svart/vit och svart/svart. Kärnan är vit, men 10 mm kan 
även fås med svart kärna och svart/vit ytskikt. Är PVC fri 
och därmed miljövänlig och livsmedelsgodkänd.  
Har 10 -års UV-garanti. Skyddsfolie på båda sidor.

Viscom Sign SF
Materialet har en kärna av skummad polystyren och med 
en hård skummad PVC på båda sidor. Finns i tjocklekarna 
5 mm, 10 mm, 15 mm och 19 mm, men kan fås i ända upp 
till 100 mm tjocklek om man önskar, samt i färgerna: vit, 
svart/vit, och svart/svart. Skyddsfolie på båda sidor.

Stadur Fix
Denna skiva har, i likhet med Viscom Sign Easyprint, en 
kärna av skummad polystyren och ett ytskikt av Stadurlon
på båda sidor. Skillnaden är att Stadur Fix även har ett 
självhäftande adhesive på en sida (kan fås på båda sidor), 
för snabb och enkel vidhäftning. Finns i tjocklekarna 5 och 
10 mm. Skyddfolie på adhesive sidan.

Kantskydd
Finns färdiga med självhäftande tejp i 10 och 19 mm bredd 
och på 50 meters rullar. Kan fås i färgerna: vit, svart och 
silver.

”Stadur Viscom 
Sign kan printas     
   direkt på ytan”
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