
Kleje do opakowań końcowych

Sprzedaż zasadniczo zależy zarówno od atrakcyjnego projektu  
opakowania, jak i jego funkcjonalności. Z wysokowydajnymi klejami  
termotopliwymi stosowanymi przy procesach pakowania, które nie 
podlegają wymogom etykietowania, oferujemy wszechstronne rozwiązania 
dla zabezpieczenia klejenia pudełek kartonowych i składanych pudełek 
kartonowych do zastosowań opakowań końcowych. Kleje na bazie EVA i 
PO odporne na niskie i wysokie temperatury zostały opracowane, aby 
spełnić typowe wymagania przemysłu spożywczego, niespożywczego i 
dóbr konsumpcyjnych. Spełniają wszystkie wymagania w zakresie  
pakowania podstawowego i wtórnego oraz charakteryzują się doskonałą 
obrabialnością i wyraźnie niskim zużyciem.

Wysoki poziom zadowolenia naszych klientów opiera się nie tylko na 
doskonałej i stałej jakości produktów, ale również na naszej  
wszechstronnej i elastycznej ofercie usług. Ponadto, nasza kontrola  
klejenia zapewnia, że nasz klej pracuje płynnie i optymalnie na Twojej 
maszynie.

Adhesives for end-of-line packagings

Sales crucially depend on an appealing packaging design as much as on 
the functionality of the packaging. With the high-performance hotmelt 
adhesives for packaging processes that are not subject to labelling  
requirements, we offer versatile solutions for the secure bonding of  
cardboard boxes and folding cardboard boxes for end-of-line applications. 
The cold- and heat-resistant PO- / EBA- and EVA-based adhesives have 
been developed to meet the typical requirements of the food, non-food 
and consumer goods industries. They meet all the requirements demand-
ed of primary and secondary packaging and are characterised by excellent 
machinability and distinctly low consumption.

Our high level of customer satisfaction is based not only on excellent and 
consistent product quality, but also on our comprehensive and flexible 
range of services. In addition, our Adhesive Check ensures that our  
adhesive works smoothly and optimally on your machine. 
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Twoje korzyści 

 +   Niestandardowe właściwości kleju 
 + Doskonałe właściwości adhezyjne  

 zapewniają niezawodne procesy  
 produkcyjne 

 + Czysta obróbka/bezwłóknowa 
 + Niezwykle trwałe opakowanie 
 + Również odpowiedni do papieru  

 drukowanego/lakierowanego i  
 tektury falistej

 + Niski stopień migracji 
 + Odpowiedni do zastosowań  

 nieprzepuszczalnych 
 + Odpowiedni do zastosowań w  

 zakresie słomek do napojów 
 + Czyste, bezzapachowe topienie  

 gwarantuje przyjemne środowisko  
 pracy

 + Najwyższa stabilność cieplna 

Your benefits 
  

 +  Custom adhesive properties
 + Excellent adhesion properties  

 ensure reliable production  
 processes

 + Clean processing / thread-free 
 +  Extremely durable packaging
 + Also suitable for printed /  

 varnished paper and corrugated  
 cardboard

 + Low-migration
 + Suitable for sift-proof applications
 + Suitable for drinking straw  

 applications
 + Clear, odourless melt ensures a  

 pleasant working environment
 + Supreme thermal stability
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Próbka produktu: Femeg polega na 
naszych klejach o niskim stopniu 
migracji. 
Product sample: Femeg relies on 
our low-migration adhesives.

FOLCO
                 MELT®
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+ Również odpowiedni do zastosowań w  
    odniesieniu do produktów przeznaczonych  
    do zamrażania 
+ Also suitable for freezer applications

+ Doskonałe właściwości adhezyjne zapewniają 
    niezawodne procesy produkcyjne 
+ Excellent adhesion properties ensure  
    reliable production processes

+ Niski stopień migracji 
+ Low-migration

                   AD HE SIVE S FO R E ND - O F - LINE PACK AG ING S

                       FOLCO MELT PROPACK for universal use – excellent for nozzles application, 
                    clean running properties with high initial tack, high initial strength, a very good 
                    thermal stability, short open time

Name Viscosity Softening point

Polyolefin hotmelt adhesives FOLCO MELT PROPACK 55 Approx. 1.200 mPa.s Approx. 109 °C

FOLCO MELT PROPACK 60 Approx. 1.200 mPa.s Approx. 109 °C

Name Viscosity Softening point

EVA hotmelt adhesives FOLCO MELT PROPACK 410 Approx. 1.000 mPa.s Approx. 111°C

FOLCO MELT PROPACK 430 Approx. 1.300 mPa.s Approx. 109 °C

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.

Name Viscosity Softening point

EBA hotmelt adhesives FOLCO MELT PROPACK 11001 Approx. 1.500 mPa.s Approx. 106 °C


