
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 

                              

                            

 
 
Pakke & Montagelime fra PRO-GLUE. 
Våd- & Hot Melts. 

 

 

I t ’ s  more 
than a  

Packag ing –  

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 emballage, display og 
komponent samling. 

Kombinationen af våd- og smeltelime til 
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    
portfolio. 

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


 

Industri Pakkelime    
It’s more than a Packaging – It’s your brand. 
 

Vi har en meget lang række af vådlims typer og udvikler løbende 
nye typer til nye opgaver! 
 

Lim til    Navn Basis Beskrivelse  

Coated 

eller 

lakeret 

karton.  

 

Protack 

3306 

 

EVA –  

Dispersion 

 
Protack 3306 er beregnet til limning af coatede eller lakeret 
karton, pap eller papir i hurtiggående pakke- og 
poselukkemaskiner 
Blødgørersystemet i limen er nøje udvalgt med henblik på 
Svanemærkning af det færdige produkt. Da den hæfter på 
mange vanskelige overflader, lakerede som coatede, samt 
PVC og andre kunststoffer, er den endvidere velegnet til 
mange andre formål inkl. træ limninger hvor der forekommer 
lak rester (overspray) eller hvor den ene overflade er lakeret. 
 

Limning af 

vanskelige 

overflader. 

Protack 

3321 

 

PVAc 

 
Protack 3321 er udviklet til kartonlukning, kartonlaminering, 
rørvikling, samt kantlister og lignende applikationer. 

 

All-round 

lim. 

 

Protack 

3334 

 

VA/E 

copolymer 

 
Protack 3334 er beregnet til limning af coatede eller lakeret 
karton, pap eller papir i hurtiggående pakke- og 
poselukkemaskiner 
Blødgørersystemet i limen er nøje udvalgt med henblik på 
Svanemærkning af det færdige produkt. Da den hæfter på 
mange vanskelige overflader, lakerede som coatede, samt 
PVC og andre kunststoffer, er den endvidere velegnet til 
mange andre formål inkl. træ limninger hvor der forekommer 
lak rester (overspray) eller hvor den ene overflade er lakeret. 
 

All-round 

lim for 

lakeret 

karton.  

Protack 

7261 

Dispersion Protack 7261 er en all-round karton lukningslim.  Den kan 

bruges til limning af karton til ubehandlet eller behandlet 

karton, papir, PVDC, aluminium, etc. Endvidere har Protack 

7261 vist sig at være ekstremt velegnet til limning på 

vandafvisende coating. 

All-round 

Lim.  

Lakeret 

karton. 

Protack 

6204 

VA/E 

copolymer 

 
Protack 6204 er beregnet til limning af coatede eller lakeret 
karton, pap eller papir i hurtiggående pakke- og poselukke-
maskiner med valse- eller hjulpåføring. Kan i visse tilfælde 
også påføres med dyse. Særlig velegnet i Bobst, Jagerberg 
o. lign. faldsæskemaskiner. 
Blødgørersystemet i limen er nøje udvalgt med henblik på 
Svanemærkning af det færdige produkt. Da den hæfter på 
mange vanskelige overflader, lakerede som coatede, samt 
PVC og andre kunststoffer, er den endvidere velegnet til 
mange andre formål inkl. træ limninger hvor der  
forekommer lak rester (overspray) eller hvor den ene 
overflade er lakeret. 
 

 

    Hos PRO-GLUE har vi arbejdet med klæbemidler 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 forskellige emballager og emner. 

 

      Vores produktudvikling sikre, at vores kunder løbende får kendskab til de nyeste produkter, der bliver 

         udviklet på baggrund af nye materialer og krav.  Limen skal være ren og effektiv, kunne arbejde med  

           forskellige materialer, ved højere maskinhastigheder og med andre påføringsmetoder.  

                               Forbruget på BAMFutura lime, har vist sig at være op til 40 % lavere end tilsvarende lime!          

       Lim til        Navn Beskrivelse 

 BAMFutura 1 Det første valg i æske eller kasse lukning – BAMFutura 1 har en medium  

til kort åbningstid, et højt smeltepunkt og en hurtig limning. Den har en 

fremravende vedhæftning til en bred vifte af pakkematerialer.  

 

 

BAMFutura 3 Har en god vedhæftning til en vifte af kartontyper ved - 40°C. Fremhæver 

alle de gode egenskaberne i BAMFutura serien. 

 

 

Bølgepap, 

karton, mm. 

BAMFutura 5 Er udviklet til sift-proof og andre hurtige pakke maskiner, hvor der kræves 
en lav viskositet til præcis, hurtig og en ren applikation uden tråd dannelser.  

Den har meget bred temperaturbestandighed fra varmetunneler til frost  

nedtil - 30 
o
C. 

 BAMFutura 6 BAMFutura 6 er udviklet til dybfrost og vanskelige overflader, selv på 
coated overflader, hvor andre kartonlukningslime må give op hæfter 
BAMFutura 6 

BAMFutura 6 har en høj varmebestandighed. 

 BAMFutura 7 Udviklet for sit sift-proff og et højere smeltepunkt end BAMFutura 5. 

Fremhæver alle de gode egenskaberne I BAMFutura rækken. 

 BAMFutura 8 BAMFutura 8 er en universal lim, der kan anvendes både på meget 
langsomt gående, som meget hurtige pakkemaskiner ved lavere 
anvendelses temperatur end normalt med hotmelt, hvilket specielt kan være 
en fordel på varmefølsomme materialer.  

Den har god kuldebestandighed på ubehandlede overflader. 

 BAMFutura 10 Udviklet som en høj varmebestandig BAMFutura klasse, velegnet til varm 

fyldning i emballage. 

 BAMFutura 11 Udviklet som en kort til medium åbningstid (pakkelim).  

 BAMFutura 12 Udviklet med en hurtigere vedhæftningstid end BAMFutura 1 med alle 

BAMFutura fordelene. 

 BAMFutura 51 Et virkeligt fremskridt inden for pakkeindustrien. Et step foran alle andre 

smeltelime. Et af vores 4 bedst sælgende produkter.  

Velegnet til de fleste typer af emballager. 

 BAM 2116 BAM 2116 er udviklet til kartonlukning, hvor der er særlige krav om en 
meget hurtig afbindingstid. BAM 2116 kan bruges til en bred vifte af 
opgaver indenfor lukning af emballage. 
 

                   
                     ANDRE LIM LØSNINGER FRA PRO-GLUE 

                                                              Venligst kontakt os for mere information 
 

    

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 en email på 

info@proglue.dk 

Venligst kontakt vores  

konsulenter 

for priser og datablade. 

 

 

 

Bda2013/Emballage 

 

mailto:info@proglue.dk

