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Ultimate Signing™
Meest duurzame verkeersbord
Om onze economische prestaties voort te kunnen zetten met oog voor het milieu heeft HR Groep
een duurzaam verkeersbord geïntroduceerd. Dit bord bestaat uit een duurzame drager én een
duurzaam beeldvlak: Ultimate Signing™.

Een bord met een duurzame drager en beeldvlak.

Nieuwe technieken, duurzaamheidsdoelstelling
Door het gebruik van nieuwe technieken sluit het product aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van deze tijd.
De verkeersborden worden door het gebruik van aluminium coil-coating alleen nog mechanisch behandeld en hoeven
niet gespoten te worden. Hierdoor houden de borden, op een milieuvriendelijkere wijze, een gekleurde rand aan de
achterzijde. Door deze gekleurde rand én de Ultimate Signing™ sticker is het direct zichtbaar wanneer een
wegbeheerder kiest voor duurzaamheid.

Voordelen coil-coating:
• Basis materiaal is ongecoat, die voorzien wordt van een conservering laag zonder chromaten ten behoeve van de
hechting;
• Efficiënt reinigingsproces waarbij het watergebruik is gehalveerd;
• Uitstoot vluchtige organische stoffen (VOS) tot een minimum beperkt;
• Zeer beperkte lozing van afvalwater;
• De afvoer van ‘rest’ chemicaliën en de hoeveelheid energie voor het droogproces is veel efficiënter ten opzichte
van de conventionelere methode;
• Verlies van aluminium door standaardisering verkeersbord formaten is tot een minimum beperkt.
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Duurzaam beeldvlak
Nieuwe productietechnieken zorgen voor een duurzaam retro-reflecterend signface (folie) als beeldvlak.
Belangrijk verschil hierbij is dat er gebruik wordt gemaakt van een printtechniek in plaats van een
zeefdruktechniek. De speciale UV printtechniek van HR Groep is veel minder belastend voor het milieu dan
zeefdruk en andere printvormen. Ultimate Signing™ heeft de hoogste performanceklasse voor retro-reflectie.
Laminaat
Nadat de signface is geprint op specifieke Ultimate Signing™ folie wordt deze voorzien van een beschermend
laminaat van topkwaliteit. De micro-prismatische retro-reflecterende folies van 3M kaatsen het gereflecteerde
licht maximaal terug naar de lichtbron zelf: een aanzienlijke verbetering. Dit laminaat is extra beschermend
tegen alle weersomstandigheden en uitgerust met een UV blokker. Het laminaat van 3M geeft bescherming
tegen vocht en oxidatie, wat de kwaliteit ten goede komt. Ander bijkomend voordeel is dat het laminaat de
inktlaag geheel afsluit, waardoor vervuiling (algengroei, stickers en graffiti) eenvoudiger te verwijderen is
zonder het signface aan te tasten.
Schoonmaken van signface
Door het gebruik van een laminaat kan het signface eenvoudig worden schoongemaakt, zonder dat de kleuren
van het signface beschadigen. Het reinigingsadvies voor Ultimate SigningTM is als volgt: Normale vervuiling
kunt u met behulp van een zachte borstel of spons reinigen met lauw water voorzien van een
schoonmaakmiddel. Vervolgens spoelt u het met water af. Het reinigingsmiddel mag niet schurend zijn en mag
geen sterke oplosmiddelen bevatten. Bij een meer agressieve vervuiling, bijvoorbeeld graffiti, kunt u testen of
de 3M Graffiti Remover betere reinigingsresultaten geeft dan een ‘gewoon’ schoonmaakmiddel.
Voordelen Ultimate Signing™
• Milieuvriendelijker; gebruik van UV-inkten zonder oplosmiddel;
• Krasbestendiger;
• Door derden is het niet meer mogelijk om teksten te verwijderen c.q. aan
te passen;

• HR Groep biedt een langdurige aflopende garantie van 20 jaar.

Printen van de signface op folie

Milieubelasting
Wetenschappelijk onderzoek naar de milieu-impact van twee verschillende
productiemethodes (zeefdrukken en UV digitaal printen) heeft uitgewezen
dat de milieubelasting van Ultimate Signing™ circa 60 procent lager is dan
de milieubelasting van zeefdrukken.
Lamineren van de folie

Kostenefficiënt
De verwachte levensduur ligt 60% hoger bij Ultimate Signing™ (garantie is verhoogd van 12 naar 20 jaar). Een
langere levensduur leidt tot minder verkeershinder omdat de borden minder vaak vervangen hoeven te
worden, waardoor er minder langs de weg gewerkt hoeft te worden. Dit levert bovendien ook een besparing
op arbeid.
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Een vergelijking met Ultimate Signing™

Zeefdruk en/of
conventionele
productiemethoden

Ultimate Signing™

Duurzaam signfase

Geen

✓

Garantie

± 12 jaar

± 20 jaar
Een langere levensverwachting leidt tot
minder werken aan de weg (borden hoeven
minder vaak vervangen te worden) waardoor u
bespaart op arbeidskosten

Beschermende laag

Geen

Het laminaat sluit de inktlaag geheel af
waardoor vervuiling (algengroei, stickers en
graffiti) eenvoudig te verwijderen zijn.
✓ Krasbestendiger
✓ UV bescherming
✓ Vervuiling eenvoudig te verwijderen

Hoogste performance klasse

✓

Behandeling

Gespoten en
toevoegmiddelen
(verharder,
oplosmiddel,
vertrager)

✓ Alleen mechanisch behandeld door gebruik
van aluminium coil-coating
✓ Signface gedroogd door middel van ledverlichting of UV-verlichting.

Milieubelasting

Oplossingsmiddelen
en chemische
reinigingsmiddelen

✓ Wetenschappelijk onderzoek naar de
milieu-impact van twee productiemethoden
(zeefdrukken en UV digitaal printen) heeft
uitgewezen dat de milieubelasting van
Ultimate Signing™ circa 60% lager is dan de
milieubelasting van zeefdrukken
✓ Gebruik van UV-inkten zonder oplosmiddel
✓ Uitstoot vluchtige organische stoffen (VOS)
beperkt tot een minimum
✓ Watergebruik is gehalveerd

Energieverbruik

Hoog gasverbruik
Geforceerd drogen

Energieverbruik is laag en duurzaam (i.v.m.
windenergie)

Afval

Relatief hoog

Zeer laag
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