
   Pevná síla 
   Pevný základ

Solidní a spolehlivé lepidlo je základem pro kvalitní 
řešení i v obalovém průmyslu. Tento pevný základ je i 
naší základní předností.

Na firmu Beardow Adams je nahlíženo jako na 
průkopníka. Vyvíjíme moderní hotmelty pro celosvětový 
obalový průmysl.

Naše hotmelty slepí všechny typy obalů – od malých, 
skládaných lepenkových krabic, po válcovité obaly 
pro těžké a objemné zboží. Fungují na všechny druhy 
papíru, lepenek a plastů. Neustále posouváme hranice 
technologie lepení, výkonnost lepidel stoupá na zcela 
novou úroveň. Úroveň vhodnou pro budoucnost. 

Hotmelty - kompletní 
řešení Vašeho balení.

www.beardowadams.com



Výzva jako žádná jiná – řešení jako žádné předtím

Řada BAMFutura předběhla svou dobu, Vy s ní  
předběhnete Vaši konkurenci. Obrovská inovace,  
jejímiž výhodami jsou: 

• Univerzální použití – nižší investiční náklady
•  Vysoká tepelná stabilita taveniny – nižší náklady na údržbu
• Čistší provoz – snížení nákladů za odstávky
• Vynikající adheze k široké škále materiálů
•  Flexibilita spoje při nízkých teplotách, 

vysokoteplotní odolnost
• Žádné přepalování taveniny, tvorba spálenin či zápachu
• Žádné houstnutí, tvorba gelu, či ucpávání trysek
• Schváleno pro styk s potravinami

Kola obalového průmyslu se nikdy nezastaví, ani my  
se nezastavíme. 

V oblasti péče o zdraví plně chápeme potřebu balení, 
které je maximálně bezpečné a zajištěné proti zásahům 
zvenčí, a proto naše lepidla poskytují výjimečnou 
konstrukci balení a sílu těsnění. Spojí pevně laminované 
povrchy a umožní manipulaci i při teplotě -40 °C.

Beardow Adams hotmelty pro obaly. Jedna 
odpověď na jakýkoliv požadavek

Adaptabilní.Flexibilní.Univerzální.

Když mluvíme o hotmeltech pro výrobu obalů,  
největší výhodou je jejich univerzálnost.  
U firmy Beardow Adams je všechno možné –  
zde jsou příklady povrchů, které umíme spojit:

• Recyklovaná lepenka
• Oleofobní lepenka
• Vláknitá lepenka
• Lepenka s povoskovaným či PE povrchem 
• Kov na plasty či lepenky
• Metalizovaná polyesterová deska
• Laminovaná lepenka

TMBA F U T U R A

The Future of Hot Melts

Vyvíjíme lepidla pro náročné použití 
tam, kde je potřebná vysoká teplotní 
odolnost finálního produktu. 

Vyrábíme naprosto univerzální hot melt 
lepidla , která mají širokospektrální 
použití při nízkých i vysokých teplotách. 

Naše vysokorychlostní hotmelty pro 
obaly poskytují vynikající přilnavost 
na širokou škálu povrchů. Současně 
vytvářejí pevné spoje pro teploty jak 
vysoké, tak pod bodem mrazu. 

Dodáváme hotmelty pro balení 
prášků odolné proti vysypání, čistící 
prostředky, cereálie, potraviny, krmení 
pro zvířata apod. 

Budoucnost hotmeltů
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