KLEJE

FOLCO
LIT®

Kleje do etykiet papierowych i plastikowych
pl Nieważne, czy do butelek szklanych, PET i bezzwrotnych, pojemników lub
puszek plastikowych i metalowych – nasze wysokiej jakości kleje do
etykiet papierowych i plastikowych są odpowiednie do szerokiej gamy
produktów. Dzięki rosnącej świadomości ekologicznej, to butelki szklane
nadają dzisiaj kierunek. Odpowiednio, popyt na kleje do etykiet również
wzrasta. Od wielu czynników zależy, które są najbardziej odpowiednie.
Niekiedy decydują warunki techniczne lub efekty określone przez
etykiety albo proces produkcyjny, zaś w innych przypadkach aspekty
czysto ekonomiczne.
Dlatego zawsze rozpatrujemy Twoje indywidualne wymagania i na tej
podstawie rekomendujemy najlepsze rozwiązania. Produkujemy i
dostarczamy pełną gamę klejów do etykietowania na bazie wody i ciągle
rozszerzamy o nowe rozwiązania naszą ofertę produktów.

Adhesives for paper and plastic labels
en Whether for glass, PET and non-returnable bottles, plastic and metal
containers or cans – our high-quality adhesives for paper and plastic labels
are suitable for a wide range of products. Thanks to growing
environmental awareness, glass bottles are the trend of the day.
Accordingly, the demand for adhesives for labelling is also increasing.
Which ones are best suited depends on various factors. Sometimes
technical conditions or effects determined by the labelling or
manufacturing process are crucial, while in other cases purely economic
aspects are decisive.
Therefore, we always consider your individual requirements and
recommend the best solutions on their basis. We produce and supply a
complete range of water-based adhesives for labelling applications and
are continually expanding our product range with new developments.

Próbka produktu: Kleje wysokowydajne
do etykiet papierowych i plastikowych.
Product sample: High-performance
adhesives for paper and plastic labels.
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Twoje korzyści
pl + Wysoka jakość obróbki i klejenia na
różnych materiałach
+ Ekologiczna praca na maszynie
+ Odpowiedni do maszyn o dużej i
małej prędkości pracy
+ Wysoka odporność na wodę lodową
i wodę kondensacyjną
+ Szeroki zakres zastosowań
+ Wysoki standard wykonawstwa i
niezawodność
+ Nietoksyczny i biodegradowalny
+ Mocna lepność początkowa
+ Słaby zapach

Your benefits
en + H
 igh processing and bonding
quality on different materials
+ Clean running on the machine
+ Suitable for high and low speed
machines
+ High ice water and condensation
water resistance
+ Wide range of applications
+ High workmanship and reliability
+ Non-toxic and biodegradable
+ Strong initial tack
+ Low odour

+ Wysoka jakość obróbki i klejenia
+ High processing and bonding quality
+ Wysoka odporność na wodę lodową i
wodę kondensacyjną
+ High ice water and condensation water 		
resistance
+ Nietoksyczny i biodegradowalny
+ Non-toxic and biodegradable

ADHESIVES FOR PAPER AND PL A STIC L ABELS

FOLCO LIT 4017

FOLCO LIT 4017-3

FOLCO LIT K4301

FOLCO MELT PSA H4402

Base

Casein

Casein

Acrylic polymers

Hotmelt

Colour

Beige/pale

Beige/pale

Off white

Clear tan

Viscosity

110.000 - 135.000
@ 20°C

110.000 - 135.000
@ 20°C

40.000 - 45.000
@ 20°C

800
@ 160°C

pH

7.8 - 8.2

7.8 - 8.2

5.9 - 6.2

n/a

Solids content %

36 - 40

36 - 40

48 - 52

100

Ice water resistant
test

low

medium

high

-

Operating
temperature °C

25 - 29

25 - 29

15 - 30

150 - 175

Typical Spt °C

-

-

-

70

Shelf life in month

6

6

6

12

Material

Glass

Glass

Glass, PET, Metall

Paper, PP, PVC, PE, PET

Characteristics

Good flexibility of
adhesive, along with
appropriate thread and
adhesive efficiency.
High-performance
adhesive with good
adhesion.

For labelling standard
and metallized labels.
Flexibility of the adhesive,
along with appropriate
thread and adhesive
efficiency. Reinforced by
synthetic polymer which
keeps strong bond to the
glass during storage in
humid conditions.

Good wet tack (initial
tack) obtained when
heated up to 28 °C.
Recommended for low
and medium speed
equipment.

Wrap around labels on
roller or jetting labelling
machines.

For further information and additional product offerings please refer to our product information sheets or
contact our experts p + 49 571 9339-255 / e adhesives@follmann.com.
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