
MÜPRO

Skiltefarve Antal trykfarver Varenr. Pakkeindhold Enhed

Plasticskilt,
til påtryk på hele fladen,
trykbar flade 100 x 50 mm

hvid − 119297 100 stk.
blå 119733
rød 119781
gul 119745

grøn 119757
grå 140566

Påtrykning af enkelt tekster − 107355 1
Digitalisering af skabelon
(én gang ved første ordre)

107163

Påtryk af plasticskilte,
med firmalogo 100 x 14 mm

1 139987 100
2 139988
3 139989
4 139990

! For et komplet trykt skilt, som vist i illustrationen, kræves en bestilling af plasticskiltet, påskrift med firmalogo og 
tekstlinjer samt det pågældende varenummer.

hel flade
Plastikskilt

Anvendelse
 �Skiltebagrund til påskrift med  
kendetegning af rørledninger, arma-
turer m.m.

Fordele
 �Skiltebaggrund i mange farver.
 �Skilteformat 100 x 50 mm, passer 
til grundpladen med afdækning.
 �Maksimal flade til påtryk  
100 x 50 mm.
 �Slidstærk.

 �Skilt af høj kvalitet med vandfast 
påtryk af firmaoplysninger og/eller 
som henvisningsskilte m.m.
 � Ideel som reklameskilt med firma-
oplysninger eller servicetelefon.
 �Dit visitkort efter byggeriets udfø-
relse.
 �Andre farver leveres på forespørg-
sel.
 �Findes også med selvklæbende 
bagside eller boringer.
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MÜPRO

Skiltefarve Antal trykfarver Varenr. Pakkeindhold Enhed

Plasticskilte, 
til tekststrimler

hvid − 119694 100 stk.
blå 119670
rød 119686
gul 119679

grøn 119761
grå 119769

violet 119690
brun 119675

orange 119682
Digitalisering af skabelon
(én gang ved første ordre)

− 107163 1

Påtryk af plasticskilte, 
til tekststrimler, med firmalogo 100 x 14 mm

1 140530 100
2 140531
3 140532
4 140533

til tekststriber
Plastikskilt

Anvendelse
 �Påtrykt grundplade til individuel 
skrift med plastikstriber til kende-
tegning af rørledninger, armaturer 
osv. inden for varme-, klima- og 
ventilationsanlæg.

Fordele
 �Skiltebaggrund i mange farver.
 �Skilteformat 100 x 50 mm, passer 
til grundpladen med afdækning.
 �Firmalogo/firmaoplysninger kan 
placeres over tekststrimlen.

 �Maksimal flade til påtryk  
100 x 14 mm.
 �Mulighed for op til 3 tekststrimler.
 � Ideel som reklameskilt med firma-
oplysninger eller servicetelefon.
 �Dit visitkort efter byggeriets udfø-
relse.
 �Hvis der er behov for færre end 
3 tekststrimler, kan der indsættes 
tomme strimler for at give skiltet et 
bedre udseende.
 �Andre farver leveres på forespørg-
sel.
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MÜPRO

Skiltefarve Antal trykfarver Varenr. Pakkeindhold Enhed

Plasticskilte, 
med formonterede tekststrimler

hvid − 119968 100 stk.
blå 119972
rød 119961
gul 119945

grøn 119949
grå 119953

violet 119965
brun 119941

orange 119957
Påtryk af plasticskilte, 
med formonterede tekststrimler,  
med firmalogo 100 x 14 mm

− 1 139991
2 139992
3 139993
4 139994

med formonterede tekststriber
Plastikskilt

Anvendelse
 �Påtrykt grundplade med formonte-
ret plastic-tekststrimler til kendeteg-
ning af rørledninger, armaturer osv. 
inden for varme-, klima- og ventila-
tionsanlæg.

Fordele
 �Skiltebaggrund i mange farver.
 �Skilteformat 100 x 50 mm, passer 
til grundpladen med afdækning.
 �Firmalogo/firmaoplysninger kan 
placeres over tekststrimlen.

 �Maksimal flade til påtryk  
100 x 14 mm.
 �Skiltene er færdigmonterede, med 
3 tekststrimler.
 � Ideel som reklameskilt med firma-
oplysninger eller servicetelefon.
 �Dit visitkort efter byggeriets udfø-
relse.
 �Andre farver leveres på forespørg-
sel.
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MÜPRO

Varenr. Pakkeindhold Enhed
Tekststrimmel, til gravering 140565 100 stk.
Tekststrimmel, graveret 121611 1
Tekststrimmel, til påtryk 114431 100
Tekststrimmel, påtrykt 137965 1
Pen, tværer ikke ud, til at skrive på tekststrimler 121326 10

Tekststrimler

Anvendelse
 �Plaststrimler af høj kvalitet til indivi-
duel udformning af plastickskiltene.

Fordele
 �Hurtig montage og udskiftning vha. 
trykknapper på undersiden.
 �Mulighed for vejrbestandigt tryk 
eller gravering for permanent 
påskrift.
 � Indviduel påskrift i tomme strimler 
vha. markeringspen.
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MÜPRO

Skiltefarve Antal  
trykfarver

Antal linjer 
for gravering

Varenr. Pakkeindhold Enhed

Resopalskilte, 
printbar flade 100 x 50 mm

hvid/sort − − 119361 100 stk.
hvid/rød 119341
rød/hvid 119377
grøn/hvid 119373
blå/hvid 119369
gul/sort 119353
grå/sort 119357
sort/hvid 119381

Påtrykning af enkelt tekster − 107355 1
Digitalisering af skabelon
(én gang ved første ordre)

107163

Gravering af tekststrimler 1 112841
2 112843
3 112845
4 112847

Påskrift af Resopalskilte,  
med firmalogo 100 x 14 mm

1 − 139995 100
2 139997
3 139998
4 139999

Produktydelser

Temperaturbestandighed langsigtet: ‒40 °C til +80 °C, kortsigtet: +180 °C
Standard højde for påskrift 7 mm (maks. 20 tegn pr. linje, maks. 4 linjer)

Resopalskilte

Anvendelse
 �Resopalskilt af høj kvalitet til ken-
detegning af rørledninger, armatu-
rer osv. ved høje krav om skiltets 
modstandsdygtighed.

Fordele
 �Skiltebaggrund i mange farver.
 �Skilteformat 100 x 50 mm, passer 
til grundpladen med afdækning.
 �Brandforhold iht. brandklasse B2 
(DIN 4102).
 �Kan anvendes udendørs.
 �Bestandig mod vand.
 �Høj kemikalieresistens.
 �Lysægte.
 �Høj overfladekvalitet (ca. 500 N/mm² 
mikro-Vickershårdhed).
 �Højglans.
 �Påtrykning efter frit fremstillet 
skabelon.
 �Med graveret tekst efter kundens 
ønske.
 �Findes også med selvklæbende 
bagside eller boringer.

Alternativt komplet påtrykning
Specifik tekst for det pågældende 
anlæg, kombineret med personlig 
påskrift med firmafarver, anbringes 
på Resopalskiltet med en robust 
overtræksfolie.

Begreber og tekst, graveret 
Gravering af Resopalskiltet med 
individuelle begreber og tekst efter 
kundens ønske.
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MÜPRO

Tilslutnings-
gevind

Varenr. Pakkeindhold Enhed

Skilte-grundplade, med gevindtilslutning, med dækkappe, el-forzinket M8 112618 50 stk.
Skilte-grundplade, med gevindtilslutning, med dækkappe, V2A 112620
Skilte-grundplade, med stift til påsvejsning, 120 mm lang, med dækkappe − 112624
Dækkappe, til skilte-grundplade 105877
Stift til påsvejsning, 110 mm lang M8 106332 100

Skilte-grundplade med stift til 
påsvejsning.

Justering af knopperne på bagsiden 
sørger for at holde grundpladen i 
rigtig position ved rækkemontage på 
en MPC-systemskinne.

Justering af knopperne på bagsiden 
sørger for at holde grundpladen i 
rigtig position ved rækkemontage på 
en MPC-systemskinne.

Skilte-grundplade med stift til 
påsvejsning.

Grundplade med gevindtilslutning.Stift til påsvejsning.

Skilte-grundplader

Anvendelse
 �Til montering af Resopal- og  
platicskilte til fastgørelse på byg-
ningsdelen.

Fordele
 �Variabel fastgørelse på grund af 
grundpladens mange huller.
 �Mange fastgørelsesmuligheder 
f.eks.:

  Montage på runde, ovale eller 
retvinklede tværsnit vha. uni-
versalholder og spændebånd, 
ufhængigt af diameter (eksempler 
på fastgørelse, se side 14/7).

  Direkte montage på bygningsdele 
med dybler, gevindstænger/ 
stykker eller ansatsskruer.
  Rækkemontage på MPC-
systemskinner.
  På rør med rørbøjler.

 �Justering vha. knopper for nøjagtig 
tilpasning på MPC-systemskinner 
og universalholdere.
 �Findes også med stift til påsvejs-
ning.
 �Findes også i rustfrit stål (V2A) til 
anvendelse udendørs.

skiltning
09/13

14/6 © Müpro - Et koncept for fremskridt og kvalitet



MÜPRO

Varenr. Pakkeindhold Enhed
Universalholder, komplet med skrue 130380 50 stk.
Universalholder, komplet med skrue af rustfrit stål (V2A) 130379
Spændebånd, rulle á 15 m, forniklet 124940 1 rulle
Spændebånd, rulle á 15 m, rustfrit stål (V2A) 124922

UniversalholderSpændebånd

3. Plastic- eller Resopal-skilt med 
påskrift og dækkappe fastgøres på 
grundpladen.

2. Tryk skruen igennem grundpladen 
og ind i holderens monteringsbag-
stykke og spænd til.

1. Spændebåndet klippes af rullen 
og bukkes stramt om røret. Begge 
båndender skubbes ind over holde-
rens to tappe.

Universal holder

Anvendelse
 �Til fastgørelse af skilte-grundplade 
med Reposal- eller plasticskilt og 
dækkape samt hulbånd på rørled-
ninger.

Fordele
 �Rationel og hurtig fastgørelse.
 �Uafhængig af rørdiameter, passer 
til alle rørstørrelser.
 � Ingen boring eller svejsning.
 �Velegnet til alle rørmaterialer.
 �Fastgørelse direkte på røret.
 �Sikkerhed mod drejning af grund-
pladen, der kan vendes på langs 
eller på tværs af røret.
 �Spændebåndet leveres af forniklet 
stål eller rustfrit stål.
 �Temperatur bestandig op til  
140 °C.
 �Kan også leveres med skrue af 
rustfrit stål (V2A).
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MÜPRO

Type Anvendelsesområde Til DIN Dimension 
B x H 
[mm]

Varenr. Pakkeindhold Enhed

801 Gasforsyningsledninger, 
opvarming, vand,  

gasledninger

4064, 4065, 
4067, 4069

100 x 140 106473 1 stk.

802 Gasforsyningsledninger, 
vand, gasledninger, 

brandvæsen, spildevand

4065, 4066, 
4067, 4068, 

4069

140 x 200 106474

804 Brandvæsen 4066 250 x 200 106476

Til profiler 38/24 til 40/120Montage med ML-spændebånd

til skiltning af rørudlægninger iht. DIN, varmforzinket
ML-fastgørelsesplader

Anvendelse
 �Til fastgørelse af henvisningsskilte 
til gasforsyningsledninger, hoved-
gasledninger, brandalarmerings- og 
slukningsanlæg, vandforsyningsled-
ninger og kanalisation iht. DIN.

Fordele
 �Variabel fastgørelse på grund af 
grundpladens mange huller.
 �Kan tilpasse enhver stolpetykkelse i 
kombination med spændebåndet.
 �Påsvejset ML-spændeholder type 
701 til spændsats M8 fra MÜPRO.
 �Varmforzinket overflade.
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MÜPRO

Drejeretning af 
spændeskruer

Båndet vikles mindst 3 gange 
omkring spændeskruen. For at forhin-
dre, at båndet løsnes, skal møtrikken 
spændes godt til.

Drejeretning af 
spændeskruer

Stålbåndets spidse ende stikkes i 
skruen med kærv, og skruehovedet 
drejes mod venstre. Stålbåndet vikles 
om spændeskruen og spændebåndet 
tilspændes.

Spændeskruer

Stålbånd

Stålbåndet lægges omkring skruen 
uden kærv. Længden på det korte 
bånd skal svare til en tredjedel af 
røromfanget, men udgøre mindst  
100 mm. Enden på det lange stål-
bånd tilpasses montagelængde og 
tilspidses. Montagelængde ifølge 
stolpeomfanget.

!

ML-spændebånd

Anvendelse
 �Til fastgørelse af alle former for 
skilte, som f.eks. færdselstavler, 
vejskilte, signalskilte, firmaskilte, 
køreplansskilte osv.

Fordele
 �Egnet til stolper af enhver form og 
tykkelse.
 �Nem, hurtig og stabil montage.
 �Vejrbestandig.
 �Kan til hver en tid løsnes og  
genanvendes.
 �Maks. anbefalet belastning 1,0 kN.

ML-spændebåndet består af varmforzinket spændeholder med forzinkede spændeskruer og montagebånd af  
rustfrit stål eller el-forzinket montagebånd. 
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MÜPRO

ML-spændeholder nr. 701
uden spændsats og bøjlebånd, varmforzinket, til ML-spændebånd

 
Til spændsats Hulafstand 

[mm]
Varenr. Pakkeindhold Enhed

M8 60‒80 124969 100 stk.

 
 

ML-spændeholder nr. 702
uden spændsats og bøjlebånd, varmforzinket, til ML-spændebånd

 
Til spændsats Hulafstand 

[mm]
Varenr. Pakkeindhold Enhed

M10 70/100 124975 100 stk.

 
 

ML-spændeholder nr. 704
uden spændsats og bøjlebånd, til påsvejsning, ubehandlet, til ML-spændebånd

 
Til spændsats Varenr. Pakkeindhold Enhed

M10 124993 100 stk.

 
 

ML-bøjlebånd
i æske til udrulning

 
Udførelse Materiale Bredde 

[mm]
Tykkelse 

[mm]
Længde 

[m]
Varenr. Pakkeindhold Enhed

Nr. 706 V2A 29 0,6 25 118398 1 rulle
Nr. 707 el-forzinket 118402
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MÜPRO

til ML-spændeholder nr. 701
Spændsats

 
1 sæt består af: 
1 spændeskrue M8 med kærv 
1 spændeskrue M8 uden kærv 
2 M8 møtrikker 

 
Størrelse Varenr. Pakkeindhold Enhed

Spændeskrue nr. 708-1 M8 x 45 mm med kærv 125034 100 stk.
Spændeskrue nr. 708-2  M8 x 45 mm uden kærv 121155
Møtrikker M8 105498  

 

til ML-spændeholder nr. 702
Spændsats

 
1 sæt består af: 
1 spændeskrue M10 med kærv 
1 spændeskrue M10 uden kærv 
2 M10 møtrikker 

 
Størrelse Varenr. Pakkeindhold Enhed

Spændeskrue nr. 709-1 M10 x 45 mm med kærv 125037 100 stk.
Spændeskrue nr. 709-2  M10 x 45 mm uden kærv 125040
Møtrikker M10 105433
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MÜPRO
Bemærkninger
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