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   Θεμελιώδης δύναμη. 
   Β α σ ι κ ό   σ τ ο ι χ  ε ί ο.

Μια ισχυρή κόλλα είναι θεμελιώδους σημασίας για μία 
επιτυχημένη συσκευασία. Αυτή η θεμελιώδης δύναμη 
είναι και το βασικό μας στοιχείο.

Στην  Beardow Adams, θεωρούμαστε πρωτοπόροι, 
αναπτύσσοντας κόλλες hot melt προηγμένης ποιότητας  
για την παγκόσμια βιομηχανία συσκευασίας.
    

Οι κόλλες μας κολλάνε κάθε είδους συσκευασία από 
μικρά περίτεχνα κουτιά μέχρι πολύ σκληρά χαρτόνια 
περιτύλιξης προϊόντων, (Carton wrap around) και 
δουλεύουν με όλους τους τύπους χαρτιού, χαρτονιού και 
πλαστικών. Έχουμε διευρύνει τα όρια την τεχνολογίας 
των συγκολλητικών υλικών, οδηγώντας την απόδοση 
τους σε ένα τελείως καινούριο και υψηλό επίπεδο. Ένα 
επίπεδο που ταιριάζει μόνο στο μέλλον.

Θερμοκόλλες συσκευασίας
ένα πλήρες πακέτο. 



Μια πρόκληση που δεν μοιάζει με καμία. 
Μια λύση που κανείς άλλος δεν μπορεί να δώσει.

Η σειρά BAMFutura®  είναι μπροστά από την εποχή της, 
μεταφέροντάς σας μπροστά από τους ανταγωνιστές σας.  
Μια μοναδική καινοτομία, με πλεονεκτήματα όπως:

• Μεγάλη ευελιξία – Χαμηλό κόστος αποθήκης
• Υψηλή θερμική σταθερότητα - χαμηλό κόστος  συντήρησης
•  Καθαρή λειτουργία – μικρότερο κόστος 

από σταματήματα μηχανών.
•  Υψηλή συγκολλητική ικανότητα σε μια μεγάλη ποικιλία υλικών
•  Ελαστικότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες, 

αντοχή στις υψηλές
• Χωρίς κάπνισμα, χωρίς οσμές, χωρίς λερώματα
• Χωρίς καρβουνιάσματα, gel, και βουλωμένα μπέκ
• Εγκεκριμένες κόλλες για επαφή με τρόφιμα

Οι βιομηχανία συσκευασίας δεν σταματά ποτέ, όπως και εμείς.

Στον τομέα υγείας, αντιλαμβανόμαστε πλήρως 
την ανάγκη ότι η συσκευασία πρέπει να είναι 
ασφαλής και μη παραβιάσιμη, έτσι οι κόλλες μας 
παρέχουν κόλληση  εξαιρετικής ακρίβειας και 
αντοχής. Κολλάνε δυνατά επειφάνεις με επικάλυψη 
και αντέχουν σε θερμοκρασίες έως -40°C.

Κόλλες συσκευασίας της Beardow Adams.
 Η λύση σε κάθε εφαρμογή:

Προσαρμογή. Ευελιξία. Δυνατότητα.

Όταν συζητάμε για κόλλες συσκευασίας, η 
ευελιξία είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Με 
την Beardow Adams, όλα είναι δυνατά.

Εδώ είναι μερικά παραδείγματα επιφανειών 
που μπορούν να κολληθούν:

• Ανακυκλωμένο χαρτόνι
• Χαρτόνι ανθεκτικό στο λάδι
• Σκληρό/συμπαγές χαρτόνι
•  Κερωμένο ή επικαλυμμένο χαρτόνι με ΡΕ
• Μέταλλο σε πλαστικό ή χαρτόνι
• Χαρτόνι ΜetPol
• Χαρτόνι επικαλυμμένο με λεπτό φίλμ 

TMBA F U T U R A

The Future of Hot Melts

Αναπτύσσουμε  κόλλες  για  εφαρμογές 
όπου απαιτείται πολυ υψηλή αντοχή 
στην θερμοκρασία  του  τελικού προϊόν

Παράγουμε ευέλικτες κόλλες οι 
οποίες αντέχουν σε  ένα  πολύ 
μεγάλο εύρος θερμοκρασιών από 
πολύ χαμηλες έως πολυ υψηλές.

Οι κόλλες υψηλής παχύτητας που 
παραγουμε, δίνουν μια ιχυρή κόλληση 
σε  μια μεγάλη ποικιλία επιφανιών, τόσο 
σε υψηλές όσο και σε θερμοκρασίες 
ψυγείου.

Διαθέτουμε κόλλες  για  συσκευασίες 
που πρέπει να παραμένουν στεγανές 
απαλλαγμένες από επιμολύνσεις για 
σκόνες, απορρυπαντικά, δημητριακά, 
τρόφιμα, pet foods  και άλλα παρόμοια 
προϊόντα.
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