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SERALIT er et silketryk

Silketryk er en trykmetode, der oprinde-
ligt stammer fra Kina. Metoden har udviklet 
sig en del over tiden, men i dag laver man 
mønster ved at anvende en dug af gaze og 
kunstsilke som skabelon. Deraf navnet.

Man laver en ramme, hvor man fastspæn-
der dugen, som er dækket af en tæt belæg-
ning, med undtagelse af dér, hvor farven 
skal trænge igennem.

Selve trykningen foregår ved, at trykfarven 
lægges i rammen og trykkes gennem moti-
vet i silken. Dermed får man mønster på 
glasset.

Anvendelse

SERALIT et er glas, der giver dig mulig-
hed for kreativitet, da det findes i mange 
farver og mønstre. Hvis du er kreativ, kan 
du selv lave dit eget mønster og dermed 

danne dit eget design, som ingen andre 
har. SERALIT som er hærdet silketrykt 
glas, kan anvendes som både enkeltglas, 
i termoruder eller som hærdet lamine-
ret glas, alt afhængigt af, hvor det skal 
anvendes.

Facade
Termoruder kan anvendes som  solaf-
skærmende glas, afhængigt af mønste-
rets tæthed og farver.

Interiør
Døre, brusedøre, skillevægge, afskærm-
ninger, værn, hylder, glasborde mm kan 
alle laves med silketrykt glas.

Gadeinventar
Busskure, informationsskranker, rekla-
medisplays, støjskærme og mange andre 
glasprodukter kan være med silketryk.

Egenskaber

Silketryk producerer vi på vores fabrik i 

Esbjerg.
Holdbarhed: Styrke som hærdet glas, 
farverne forandrer sig kun minimalt med 
tiden, uanset om det anvendes ude eller 
inde.
Hærdet glas iht. EN 12150.

Muligheder

Der er uendelige muligheder for møns-
tre med silketryk, da du kan designe dit 
eget. Dog har vi nogle standardmønstre, 
du kan vælge imellem. Se dem på www.
glassolutions.dk eller spørg din Scanglas 
kontaktperson.

Vi har et utal af farver, som alle overhol-
der de strengeste miljøkrav. Tag kontakt 
til din Scanglas afdeling.

Glasset kan være mellem 6 og 12 mm 
tykt. Min dimension: 250 x 300 mm.

SERALIT EVOLUTION

På billederne nedenfor ses eksempler på SERALIT EVOLUTION, lavet 
på klart glas, PLANILUX® eller GRÅ PARSOL®. For andre mønstre og 
glastyper, kantakt venligst din Scanglas afdeling.


