
Kleje do opakowań transportowych i 
wysyłkowych

Rosnąca sprzedaż w ramach e-commerce i duża różnorodność produktów 
prowadzą do zwiększonych wymagań dla opakowań transportowych i 
wysyłkowych. Muszą chronić produkty podczas transportu i upraszczać 
pracę pakowaczy. Przy produkcji opakowań transportowych i wysyłkowych 
z komponentami samoprzylepnymi należy przede wszystkim 
zagwarantować, aby opakowane towary bezpiecznie dotarły do miejsca 
przeznaczenia, nawet jeżeli zmieni się temperatura zewnętrzna.

Oferujemy zróżnicowaną gamę klejów do trwałego zaklejenia lub klejenia 
wielokrotnego. Oprócz bardzo wysokiej lepności początkowej i doskonałej 
płynności, nasze produkty cechują się również bardzo dobrą elastycznością 
przy niskich temperaturach. Doskonała przyczepność prowadzi do  
niskiego zużycia i wysokiej wydajności.

Adhesives for transport and shipping packaging

Increasing e-commerce sales and a high variety of products lead to  
increased requirements for transport and shipping packaging. These must 
protect products during transport and simplify handling for the packers. 
When producing transport and shipping packaging with self-adhesive 
components, it is primarily important that the packaged goods reach their 
destination safely, even when the outside temperature changes.

We offer you a diverse range of permanent and resealable adhesives. In 
addition to a very high initial tack and excellent fluidity, they also boast 
very good low-temperature flexibility. The excellent adhesion leads to low 
consumption and high efficiency.
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Twoje korzyści 

 +   Jednorodne, szybkotopliwe kleje  
samoprzylepne (PSA)

 + Wysoka wydajność i indywidualnie   
 dostosowane do Twoich wymagań i   
 potrzeb

 + Produkcja efektywna pod względem  
 kosztów poprzez optymalne   
 właściwości pracy maszyny 

 + Wysoka lepność nawet przy niskich   
 temperaturach 

 + Duża rama temperaturowa w  
 produkcie końcowym 

Your benefits 
  

 +  Homogeneous, fast-melting pres-
sure-sensitive adhesives (PSA)

 + High performance and individually   
 tailored to your requirements   
 and needs

 + Cost-efficient production through   
 optimal machine-running    
 properties 

 +  High tack even at low temperatures
 + Large temperature frame in the   

 final product
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KLEJE

Próbka produktu: Kleje samoprzylepne 
chronią opakowania transportowe i 
wysyłkowe. 
Product sample: Pressure-sensitive 
adhesives protect transport and shipping 
packaging.
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+ Wysoka lepność nawet przy niskich  
    temperaturach 
+ High tack even at low temperatures

+ Szeroki zakres przyczepności do różnych  
    materiałów 
+ Wide range of adhesion to different materials

+ Bezrozpuszczalnikowy ze 100% zawartości  
    ciał stałych 
+ Solvent free with 100 % solids

AD HE SIVE S FO R TR AN S PO RT AND S HIPPING PACK AG ING  

Name Viscosity Softening 
point

Characteristics

Pressure-sensitive 
adhesives

FOLCO MELT PSA H1097 8.800 mPa.s 73 °C Universal in use, light tan,  
medium viscosity, strong tack, 
suitable for slot nozzles

FOLCO MELT PSA H3389/2 7.500 mPa.s 104 °C Medium viscosity, high tack, 
excellent adhesion to a wide 
range of substrates, suitable 
for slot nozzle, jet or wheel

FOLCO MELT PSA H1625/6 9.500 mPa.s 104 °C High viscosity, high tack,
perfect for strong materials 
with high tensions, suitable 
for slot nozzle, jet or wheel

FOLCO MELT PSA H1664/1 3.400 mPa.s 82 °C Low viscosity, long open time, 
permanent grade for medium 
weight PP / PE bags, suitable 
for jet and swirl application

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.


