
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

 

                              

                            

 
 
Etiketlim  
for Glas-, PET flasker og dåser. 

 

 

I t ’ s  more 
than a  

bot t le  –  

I t ’ s  your  
brand  

Produkt ion og Innovation er 

nøgleordene hos PRO-GLUE! 

PRO-GLUE A/S er grundlagt i starten 
af fyrrerne og har over de sidste 70 år 
opbygget en solid viden om udvikling, 
produktion og markedsføring af 
klæbemidler til etiketter og coating af 
flasker.  

Kombinationen af etiketlime og 
overfladebehandling til bryggeri-
industrien gør PRO-GLUE til en unik  
samarbejdspartner og garanterer en 
synergi i alle retninger.   

Vi investerer årligt et stort beløb i 
udvikling og forskning i nye 
klæbemiddel produkter. Firmaets 
udviklingsafdeling forsøger konstant  
at vedligeholde og videre udvikle 
eksisterende produkter så vi kan være 
konkurrence dygtige i et dynamisk 
globalt miljø. Derudover afsætter vi 
betydelige ressourcer for at udvikle 
vores eksisterende produkt port folio. 

Vores udviklingslaboratorium udvikler 
dagligt specielle løsninger til vores 
kunder, for at løse en specifik opgave 
til forskellige kunder og vi er glade for 
at servicere alle som værdsætter 
kvalitet og personlig service. 

  

 

http://l.mailsuit.com/p5ZeRtkpPHVr7n3E/www.proglue.dk


 

               Etiket lim 

It’s more than a bottle – It’s your brand. 
PRO-GLUE har et stort sortiment af smeltelime, designet for de fleste typer af  

beholdere og emballage. 

 

Lim til Navn Basis Viskositet Etiket type 

 BAM 200 Syntetisk 1325 For almindelige etiketter.                        

Velegnet til mange formål.  

 BAM 356 Syntetisk 1700 For almindelige etiketter.                         

Velegnet for “pick-up” applikationer. 

 BAM 1474 Synetisk 1200 For almindelige etiketter.                               

Med meget højt tack. 

Plastik, dåser 

og glas flasker 

BAM 1580 Syntetisk 700 Alkaliopløseligt. 

Godkendt i Tyskland og Sverige. 

 BAM 1726 Syntetisk 975 Specielt velegnet for etikettering af 

kulsyre drikke i PET flasker. Stor stræk 

evne. 

 BAMFutura  

801 

Syntetisk 485 Møder 90 % af kravene indenfor 

etikettering af flasker.  

Ideel for kulsyre drikke. 

 BAMFutura 

802 

Syntetisk 480 En unik, meget alsidig, ikke-trykfølsom 

etiketteringslim. 

 

          

Hos PRO-GLUE har vi arbejdet med etiketlim siden 1941 og har derfor en solid erfaring inden for dette felt.  

 

       Vi har både våd- og smeltelime I vores sortiment til en lang række beholdere og konditioner,  

             som vil kunne arbejde på alle type af højhastighedsmaskiner fra 5.000 til 80.000/ beholdere/timen.   

 

   I dag er vores lim baseret på kasein, stivelse og syntetisk, for limning af etiketter på glas flasker og plastik, - metal  

  og papir emballage. Vi er bekendte med de fleste typer af etiketter og ved hvordan de skal binde på de fleste overflader.  

 

Lim til Navn Basis Viskositet          

+/- 10.000 mPas 

Etiket type 

 Biotack 1137 Stivelse 50.000 Ny stivelse baseret etiketlim, for 

økonomiske løsninger. 

 Biotack 2105 Protein 65.000 For alle typer etiketter.   

Vandfast i 14 dage. 

 Biotack 2147 Protein 65.000 For varme flasker.  

Vandfast i 48 timer. 

 Biotack 2150 Protein 35.000 For stanniol-, voks og papir etiketter. 

Vandfast i 12 timer. 

Glas flasker Biotack 2151 Protein 50.000 For stanniol-, voks og papir etiketter. 

Vandfast i 24 timer. 

 Biotack 2151S Protein 65.000          Sommer version 

For stanniol-, voks og papir etiketter. 

Vandfast i 24 timer. 

 Protack 5178 Syntetisk 50.000 For alle typer af flaske etiketter. 

Vandfast i 14 dage. 

 Protack 5178S Syntetisk 65.000         Sommer version 

For alle typer af flaske etiketter. 

Vandfast i 14 dage. 

 Protack 5179 Syntetisk 50.000 For alle typer af flaske etiketter. 

Vandfast i 2 timer. 

 Protack 5179S Syntetisk 65.000          Sommer version 

For alle typer af flaske etiketter. 

Vandfast i 2 timer. 

PET flasker. 

Engangs. 

Protack 5133        Syntetisk 35.000 For stanniol-, voks og papir etiketter. 

Vandfast i 2 timer. 

 Protack 5133S        Syntetisk 50.000          Sommer version 

For stanniol-, voks og papir etiketter. 

Vandfast i 2 timer. 

Plastik og metal 

beholdere. 

Protack 5134 Syntetisk 35.000 For alle typer af plast og lakkerede 

metal beholdere. 

 Protack 5134S Syntetisk 50.000           Sommer version 

For alle typer af plast og lakkerede 

metal beholdere. 

Holdbarhedstest i isvand     

 
 
Denne Tekniske Information sigter på valg af det mest formålstjenlige produkt. Da forskellige arbejdsmetoder og  
betingelser ligger uden for vor indflydelse, er og kan den kun være rådgivende. 
Egne udførte forsøg bør altid ligge til grund ved valg af lim og limningsmetode, og ved materiale- eller metodeændringer  
o. lign. bør limforsøg foretages. Vi garanterer for en stadig høj produktkvalitet og ensartede leverancer 

 

Hjemmeside  

Her kan du finde vores kontakt 

oplysninger og mere om vores 

produkter og åbningstider!  

 

www.proglue.dk 

BESTILLING 

Du kan ringe til os på 

5616 9015 

Eller sende os en email på 

ordre@proglue.dk 

Venligst kontakt vores 

konsulenter for priser og 

datablade. 

 

 

 

Bda2014/labelling.dk 

 

PRO-GLUE har et stort 
sortiment af smeltelime til 
forskellige opgaver, fra glas, 
dåser, beholdere, til wrap 
around etikettering af PET 
flasker fyldt med kulsyre 
drikke flasker for både 
magasin eller rulle etiket-
teringsmaskiner. 

 
Venligst send os dine kravspecifikationer og vi vil sende dig oplysninger om vores bedste løsning. 

Vores etiketlim i sommer version er designet 
til at blive brugt på eksport markeder hvor der 

er høje temperature i produktionslokalerne. 

mailto:ordre@proglue.dk

