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Σταθερή, καθαρή, αξιόπιστη: 
Ζούμε με την δική μας ετικέτα. 

Η επόμενη γενιά στις θερμοκόλλες ετικεταρίσματος 
είναι εδώ, διαθέσιμες για να δώσουν υπεραξία στην 
παραγωγή σας τώρα. Αυτές οι κόλλες που βρίσκονται 
πολύ μπροστά από όσες γνωρίζετε μέχρι σήμερα, δεν 
υφίστανται θερμική διάσπαση, είναι καθαρές, χωρίς 
οσμές και αξιόπιστες. Με πολύ μεγάλη συγκολλητική 
ικανότητα σε μια ευρεία γκάμα υλικών.

Η επόμενη γενιά.
Τώρα.

Χρόνο με τον χρόνο οι κόλλες μας έχουν αποδείξει στην 
πράξη, ότι καλύπτουν σχεδόν όλες τις ανάγκες της 
εμφιάλωσης και του ετικεταρίσματος. Τις έχουν εμπιστευτεί 
μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο της εμφιάλωσης και της 
συσκευασίας σε βάζα σε όλο τον κόσμο, ακόμα και για τις 
πιο απαιτητικές εφαρμογές.
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Βιομηχανικές  
Κόλλες 
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Ετικετάρουν σχεδόν κάθε επιφάνεια και μορφή δοχείου με 
πλήρη αξιοπιστία.

Μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις πιο περίπλοκες ανάγκες 
ετικεταρίσματος, περιλαμβανομένων της κόλλησης α’ και 
β΄ φάσης σε ετικετέζες κυλιόμενων κουτιών, σε κάθετες 
περιστροφικές ή ευθύγραμμες  ετικετέζες, με ετικέτες ρολού 
ή προ – κομμένες, καθώς και ετικέτες ασφαλείας. Μετά από 
αυστηρούς ελέγχους και δοκιμές, έχει αποδειχτεί ότι οι κόλλες 
μας είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά στην τεχνολογία των 
hot melt για το ετικετάρισμα. Είναι πολύ ευέλικτες και έξυπνα 
σχεδιασμένες για χρήση σε γραμμές πολύ μεγάλης ταχύτητας 
και τα μοναδικά τους ρεολογικά χαρακτηριστικά ελαχιστοποιούν 
την δημιουργία ινών.

Εφαρμογές:

• Μηχανές υψηλών ταχυτήτων
• Ετικετέζες με προ-κομμένες ετικέτες ή ετικέτες ρολού  
• Κρύα και υγρά μπουκάλια
• Εφαρμογές με ψεκασμό
• Διογκούμενα μπουκάλια PET 
• Ετικετάρισμα ζεστών κουτιών και βαζων
• Θερμοσυρρικνούμενες πλαστικές ετικέτες

Καθαρό ξεκίνημα. Καθαρό τελείωμα. Ξεκάθαρο κέρδος.

Η καθαρή λειτουργία των hot melts που διαθέτουμε σημαίνει ότι 
οι ετικέτες σας θα έχουν ένα τέλειο τελείωμα, χωρίς ολίσθηση, 
χωρίς λερωμένες άκρες, χωρίς κιτρινίσματα. Σταθερές, με 
καθαρή λειτουργία και αξιόπιστες. Η τεχνολογία μας είναι μια 
κληρονομιά ανω των 30 ετών. Όπως και η  καθιερομένη σειρά 
με κόλλες συσκευασίας, η καινουρια σειρα BAMFutura® με 
κόλλες ετικεταρίσματος επιδεικνύει μια πολύ υψηλή θερμική 
σταθερότητα.

Χαρακτηριστικό αυτής της σειράς είναι οτι δεν δημιουργούν 
ίνες, δεν εξανθρακώνοναι ή να δημιουργούν gel, δεν καπνίζουν, 
δεν μυρίζουν και δεν συσωρεύονται στην ετικετέζα ωστε να 
επιρεάζουν την παραγωγή. Είναι τελείως άχρωμες ώστε η 
κόλληση να είναι διαφανής.

Κόλλες ετικεταρίσματος Beardow Adams  
Η απάντηση για κάθε εφαρμογή:

Έχουμε πετύχει ώστε όλες οι κόλλες μας να δουλεύουν συνεχόμενα 
και αποτελεσματικά, που σημαίνει λιγότερες απώλειες, λιγότερα 
σταματήματα, και μεγαλύτερη οικονομία. Σημαντική οικονομία επέρχεται 
επίσης από την μειωμένη κατανάλωση η οποία με την σειρά της μειώνει 
τις χρησιμοποιούμενες ποσότητες και το ύψος των αποθεμάτων.

Όλα τα είδη των δοχείων. Όλα τα υλικά. 

Όταν πρόκειται για διαφορετικές και απαιτητικές εφαρμογές 
ετικεταρίσματος, εμείς έχουμε την κατάλληλη κόλλα που καλύπτει 
τις απαιτήσεις σας. Τα πλεονεκτήματα της σειράς BAMFutura® 
περιλαμβάνουν:

• Αξιοπιστη και σταθερή απόδοση
• Ευελιξία για να ανταποκρίνονται σε όλες τις συνθήκες
• Υψηλή θερμική σταθερότητα ώστε να διατηρήται το 
  χρώμα και το ιξώδες
• Καθαρή λειτουργία χωρίς οσμές
• Καθόλου εξανθράκωση για ελάχιστη συντήριση
• Καμεία ολίσθιση, χωρίς λερωμένα άκρα, χωρίς κιτρινίσματα
• Μεγάλη συγκολλητική ικανότητα σε μια ευρεία ποικιλία υλικών
• Γρήγορες και αργές ετικετέζες, όλα τα είδη των δοχείων
• Ετικέτες ασφαλείας

Κόλλες ετικεταρίσματος  για  ολόπλευρες ετικέτες 
μεταλλικών κουτιών , γυάλινων βάζων και πλαστικών 
δοχείων, πρώτης και δεύτερης φάσης, για προκομμένες 
ετικέτες με αξιόπιστη απόδοση ακόμα και σε γραμμές 
δυναμικότητας άνω των 1000 δοχείων ανα λεπτό,  σε 
ζεστά αλλά και κρύα δοχεία.

Ολόπλευρες ετικέτες ρολλού για γιαούρτια, ανθρακούχα 
αναψυκτικά, εμφιάλωση νερού, και εφαρμογές με 
θερμοσυρίκνωση. Οι κόλλες μας ανταποκρίνονται 
πλήρως σ’ αυτές τις δύσκολες,  απαιτητικές και 
εξειδικευμένες  εφαρμογές.

Η Beardow Adams κατέχει ηγετική θέση στην 
παραγωγή κόλλας για κάθε κάθε τύπο δοχείων 
περιλαμβανομένων: φιαλών PET, δοχείων HDPE, 
γυάλινων βάζων και μεταλικών κουτιών.
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