
   Další generace. 
   Nyní.

Další generace etiketovacích hotmeltů je tady – právě 
nyní máte i Vy možnost zařadit je do své výroby.  
Tato tavná lepidla předběhla svou dobu a jsou  
stálá, čistá, spolehlivá, s minimálním zápachem.  
S vynikající přilnavostí na širokou škálu materiálů. 

Na základě poznatků z výrobních linek víme, a stále 
znovu se to potvrzuje, že naše etiketovací hotmelty 
splňují požadavky na stáčení i etiketování. Přední 
producenti výrobků balených v lahvích, plechovkách 
a zavařovacích sklenicích po celém světě nám 
věří, že splníme i velice  náročné požadavky. 

Stabilní, čisté, spolehlivé:
Žijeme pro naše etikety.

www.beardowadams.com



Etiketování prakticky jakéhokoliv povrchu i tvaru  
– s celkovou jistotou

Poradíme si i s velice náročnými úkoly, včetně řešení pro výrobu 
etiket sloužících k uchopení a zvednutí výrobku, lepení s  
přesahem, vertikálně, rolováním, z cívky, z nařezaných materiálů  
i řešení pro označení těsnivosti / neporušenosti obalu.  
Po důkladném vývoji a testování můžeme potvrdit, že naše  
lepidla jsou velkým krokem vpřed v hotmelt technologii 
pro aplikaci etiket. Jsou vysoce univerzální a chytře 
vytvořena pro vysokorychlostní aplikace a jejich jedinečná 
reologie redukuje tvorbu vlasů při nanášení.

Aplikace zahrnuje :

• Vysokorychlostní nanášení
• Systémy plnění z cívky a nařezaným materiálem
• Orosené lahve
• Sprejové aplikace
• PET lahve s rozpínáním
• Etiketování horkých plechovek a zavařovacích sklenic
• Smršťovací plastové etikety

Čistý začátek. Čistý konec. Čistá úspora nákladů.

Čistota našich hotmeltů zajistí, že vaše etikety budou mít vždy 
perfektní provedení – žádný kríp, žádné znečištěné okraje, žádné 
žloutnutí. Stabilita, čistý provoz a spolehlivost, naše technologie 
vychází z více než třicetileté tradice. Naše nová etiketovací 
lepidla BAMFutura mají vynikající tepelnou stabilitu. Jejich půvab 
je v tom, že nevytvářejí žádné vlasy nebo pavučinky, žádnou 
spáleninu, žádný gel, žádné výpary ani zápach či houstnutí. 
Lepidlo pokrývá širokou oblast použití, odpadá variabilita lepidel 
dle typu produkce. Všechna etiketovací lepidla jsou bezbarvá 
a díky tomu je etiketa perfektně průhledná. To vytváří dojem, 
že tam vlastně žádná etiketa není (tzv. “no-label look” efekt).

Beardow Adams etiketovací hotmelty.
Řešení pro každou aplikaci:

Beardow Adams je lídrem trhu s hotmelty pro 
všechny druhy aplikací na obaly, včetně PET 
lahví, HDPE nádob, sklenic a plechovek. 

Etikety v návinu pro celoobvodové polepení výrobku: 
jogurty, perlivé nápoje, minerální vody, či teplem 
smrštitelné aplikace. Naše hotmelty obstojí i při těchto 
náročných zadáních. 

Etiketovací hotmelty  na polepení  válcových obalů 
jako jsou plechovky, zavařovací sklenice a plastové 
obaly – lepidla pro zvedání/uchopení obalu, obalení 
výrobku etiketou s přelepem (overlap, wraparound)  
i výrobu kusových etiket– to Vám zaručí konzistentní, 
spolehlivou výkonnost u linky s rychlostí přes 1000 
obalů za minutu – jak pro teplé, tak pro studené obaly. 

Se všemi našimi lepidly dosahujeme kontinuálního, 
spolehlivého použití – to znamená méně plýtvání, 
méně prostojů a větší úsporu nákladů. Významná 
úspora nákladů se přidá díky snížené spotřebě, čímž 
se zredukuje inventář a zmírní se jeho opotřebení. 

Všechny typy obalů. Rozličné materiály.

Bez ohledu na rozmanitost a náročnost aplikací 
etiket, máme lepidlo, které vyhovuje Vašim 
potřebám. Výhody našeho sortimentu obsahují:

• Spolehlivou, konzistentní výkonnost
• Univerzálnost pro jakékoliv podmínky použití
• Vysokoteplotní stabilitu bez změny barvy a viskozity
• Čirý hotmelt, čistý provoz, malý zápach
• Žádné přepalování – snadná údržba
• Žádný kríp, znečištění okrajů či žloutnutí
• Vynikající přilnavost k široké škále materiálů
• Rychlé i pomalé stroje, všechny typy obalů
• Řešení pro kontrolu těsnosti obalů
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