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Vi har valt ut en serie med produkter för att i första hand 
underlätta montage av våra skivmaterial SignFoam och 
PrintFoam. Att de dessutom är så bra att de funkar för 
andra installationer tycker vi är ännu bättre.

Rätt tejp och lim för olika underlag
Vi har valt tre olika tejper som vi har testat och vet funkar 

Beprövade tejper och lim som vi vet funkar
Tejpkuddar för enkelt montage
Greppkant på tejpen gör montaget snabbare 

 - Transparent lim för osynliga 
skarvar

 - Tejp med greppkant för snabbt 
montage

 - Våra tejper funkar inomhus och 
utomhus

 - Universaltejpen funkar även på 
svåra underlag som pulverlack

Fakta

Montage

Tejper och lim som vi vet funkar, 
enklare blir det inte. 

extra bra. När det gäller lim så har vi valt ett transparent 
lim, nästintill osynligt och som funkar bra för tillverkning 
av frigolitskyltar
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ARTIKELNUMMER PRODUKT MÅTT TJOCKLEK FÖRPACKNINGSSTORLEK

1038 Universaltejp med greppkant, hårdhäftande 12mm x 33m 1,00mm 1 rulle

1098 Universaltejp kuddar med greppkant, hårdhäftande 12 x 12mm 1,00mm 500 kuddar

1036 Transparent tejp med greppkant 12mm x 33m 1,10mm 1 rulle

1043 Textiltejp 12mm x 33m 0,16mm 1 rulle

1074 Lim Kristallklar, MS-polymer 100ml 1 tub

Utvalt 
för enkelt 
montage

Showroom:
Gustav Lovéns Gata 20, Karlstad 
hej@signtools.se 
054-444-2850

Universaltejp 
Den här tejpen funkar på de flesta underlag, även svåra 
ytor som pulverlack. Grepkanten gör det enkelt att ta loss 
linern och gör det riktigt snabbt och enkelt att montera. 
För att göra det ännu enklare så finns den som färdiga 
tejpkuddar. Kan användas inomhus och utomhus.

Textiltejp
För montering på printad textil, textilväggar och 
bakgrunder på mässor.

Transparent fönstertejp
Med den här tejpen kan du montera på insidan av en 
glasruta för en känsla av flygande skyltar. Tejpen är helt 
transparent och kan användas inomhus och utomhus.

Kristallglart lim
För tillverkning av skyltar och vid montage där osynliga 
skarvar är önskvärt men där det finns tid för limmet att 
härda.


