Pr od uk ti o n oc h in no v at io n ä r
ny ck el o rd fö r P RO -G L UE !

PRO-GLUE A/S grundades i början av
fyrtiotalet. Under de senaste 70 åren
har företaget fått en gedigen kunskap
om utveckling, produktion och
marknadsföring av högkvalitativa lim
och flaskbeläggningar.
Kombinationen av etikettlim och
ytbehandling av flaskor gör PRO-GLUE
till en världsunik partner och
garanterar synergistisk
kunskapsöverföring i alla riktningar.
Vi investerar mycket varje år i
forskning och utveckling av lim
produkter. Företagets FoUlaboratorium arbetar outtröttligt med
att upprätthålla och förbättra
befintliga produkter så att vi kan vara
konkurrenskraftiga i en dynamisk
global miljö. Dessutom avsätter vi
betydande resurser för utbyggnad av
vår befintliga produktportfölj.
Vår FoU-avdelning utvecklar dagligen
speciallösningar för att uppfylla kraven
från våra kunder och vi är glada att
kunna stå till tjänst för alla som
värdesätter kvalitet och personlig
service.

Etikettlim
för Glas-, PET flaskor och burkar.

It’s more
than a
bottle –
It’s your
brand

Etikett lim

It’s more than a bottle – It’s your brand.

Hos PRO-GLUE har vi arbetat med lim sedan 1941 och har därför stor erfarenhet inom detta område.

PRO-GLUE har ett stort utbud av smältlim, utformade för de flesta typer av
PET, glas och behållare.

Vi har etikett lim och smältlim för många olika sorters flaskor och olika användningsområden. De kan användas
med alla typer av etikettmaskiner från tomgång till 80 000 behållare/timme.
Idag baseras vårt lim på kasein, stärkelse och syntetiska material, för etikettering av glas- och plastflaskor/hinka,
metall- och pappersförpackningar. Vi känner till de flesta typer av etiketter och vet hur man får
dem att fästa till en mängd olika ytor.

Lim för

Nummer

Basis

Plastik, burkar

BAM 1580

Syntetisk

och glasflaskor
Lim för

Nummer

Basis

Viskositet

Biotack 2147

Protein

65.000

Biotack 2151

Protein

50.000

Viskositet
700

Etikettypen
Alkali löslig.
Godkänd i Tyskland och Sverige.

Etikettypen
För varma flaskor.
Vattentät under 48 timmar.

Glas flaskor

För aluminiumfolie, vax och

H e m si d a

pappersetiketter.

Här hittar du våra

Vattentät under 24 timmar.
Biotack 2151S

Protein

65.000

För aluminiumfolie, vax och
pappersetiketter.
Vattentät under 24 timmar.

PET flaskor.

Biotack 5133

Syntetisk

35.000

För aluminiumfolie, vax och
pappersetiketter.
Vattentät under 2 timmar.

PET flaskor

Protack 5133S

Syntetisk

50.000

För aluminiumfolie, vax och

PRO-GLUE har ett brett
sortiment av smältlim för
olika uppgifter, från glas till
burkar, behållare, linda runt
märkning av PET-flaskor
fyllda med kolsyrade drycker
flaskor för både magasin
eller rulla.

kontaktuppgifter och mer om
våra produkter och öppettider!
www.proglue.dk

pappersetiketter.
Vattentät under 2 timmar.

Våra lim uppfyller Returpack krav för användning i dryckesförpackningar i Sverige.

Hållbarhet test i isvatten

Detta lim kan användas för limning inom
livsmedelsindustrin enligt Europa-parlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den
27 oktober 2004.

BESTÄLLNING
Du kan ringa oss på
+45 5616 9015 Eller skicka ett
mail till info@proglue.dk

Skicka oss dina specifikationer så skickar vi dig information om vårt bästa alternativ.

Kontakta våra konsulter för
prissättning och datablad.

Lagringsbeständighet:
Vid sval förvaring minst 12 månader!
Lim skyddas från direkt solljus!

Ovan lämnade data, liksom våra anvisningar och rekommenderade, är baserade på erfarenhet och en
mängt försök. De är avsedda att hjälpa våra kunder att finna lämpligaste arbetsmetoden samt som
vägledning vid val av produkt. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan
vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat, som denne erhåller vid produktens användning.

Bda2012/labelling.se

