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Bekijk hier hoe 
het palletiseren 
precies werkt!

 Al meer dan 130 jaar is H.B. Fuller wereldwijd een van de meest 

toonaangevende lijmproducenten. Met 55 productielocaties in 42 

landen hebben we de kracht van een wereldwijde lijmleverancier die 

ook de lokale uitdagingen en prioriteiten begrijpt. We verbinden wat 

het belangrijkst is voor fabrikanten van elke omvang in elke uithoek 

van de wereld. Onze expertise is breder dan enkel het snappen van 

lijmverbindingen. Wij zijn gefocust op onze klanten, hun processen en 

wat komen gaat. 

Onze   kennis   samen   met   deze klantgerichte   instelling en   service   

zorgt  voor  waardevolle en langdurige samenwerkingsverbanden  met  

klanten.  Zo  veelzijdig als  de  toepassingsgebieden  zijn, zo  specifiek  

is veelal   de lijmkeuze.   Ontdek   zelf   ook   de  relatie   tussen   onze 

producten,   processen   en   expertise   en   ervaar  hoe  wij uw bedrijf 

kunnen helpen om producten te leveren die ertoe doen voor mensen 

over de hele wereld.

“LEVEREN WAT 
VOOR DE KLANT  
BELANGRIJK IS.”Alex



PALLETISEREN & 
MILIEU

Mede door de Single Used Plastics Directive (SUP) zijn fabrikanten 

dringend op zoek naar alternatieven voor stretchfolies en tapes.

Bovendien eisen retailers steeds vaker een proactieve houding om het 

gebruik van plastic terug te dringen. Een anti-slip lijm is een duurzame 

oplossing zonder concessies te doen aan palletstabilisatie en zorgt 

tevens voor een flinke reductie van kosten.

Vlak voor palletiseren wordt een patroon van de speciale anti-slip lijm 

op de verpakking aangebracht. Het beschadigt de verpakking niet en is 

voldoende om verschuiven te voorkomen. Het is toepasbaar bij zakken, 

dozen, blikken en flessen.

PAPER CONVERTING
Verbeter uw processen met onze veelzijdige portfolio van op 

watergebaseerde, synthetische emulsielijmen die een hoge kleefkracht 

bieden om uw vouw/plak-proces te optimaliseren.

Onze innovatieve Swift®tak koudlijm is al decennialang dé oplossing op 

vouw-plak machines waar vele soorten vouwkarton op hoge snelheden 

worden verwerkt. 

 Onze vouwkartonlijmen zijn toepasbaar voor:

 • Contactloze extrusie

  • Wiel

 • Windowing

LABELLING

De etiketteerlijmen Swift®tak en Clarity® zijn ontwikkeld om u 

de grootste vrijheid in materiaalkeuze te geven. Of u nu glas, blik, 

onbehandeld HDPE, PE, PP of PET wilt etiketteren, zelfs bij natte en 

koude aanbrengomstandigheden.

Bescherm uw merk met de etiketteeroplossingen van H.B. Fuller.

END-OF-LINE
Onze lijmen voor het opzetten van golfkartonnen dozen en trays bieden 

cruciale voordelen voor producenten van verpakkingen én voor het 

bedrijf dat haar producten veilig wil verpakken door de omdoos efficiënt 

te sluiten.

Bereik hoge prestaties, probleemloze verlijming, minder lijmverbruik 

en ongeëvenaarde veelzijdigheid met de H.B. Fuller hotmelt case 

sealers. Wees er zeker van dat uw verpakkingen gesloten blijven. 

Onze lijn van lijmoplossingen presteert in een groot aantal markten, 

op verschillende materialen en gebruikstemperaturen, ten behoeve van 

bijvoorbeeld:

 • Droge en bevroren voedselwaren

 • E-commerce

 • Bier, sterke drank, water, koolzuurhoudende dranken

 • Vlees, zuivel en andere gekoelde voedingsmiddelen

 • AGF



VOEDSEL VEILIG VERPAKKEN.
Als verpakker van voedingsmiddelen heeft u te maken met strenge regelgeving. Met name Niet Opzettelijk 

Toegevoegde Stoffen (NIAS) krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het is een onderwerp en grote 

zorg om de veiligheid in de toeleveringsketen verder te vergroten. 

 

NIAS zijn chemische verbindingen die aanwezig zijn in voedselcontactmaterialen (FCM’s) 

en kunnen migreren naar voedsel. Een specifiek probleem daarbij met betrekking tot 

verpakkingen van papier en karton is de onbedoelde blootstelling aan ongecontroleerde 

minerale koolwaterstoffen (MOSH & MOAH) in gerecyclede grondstofstromen. 

Uitsluitend goedgekeurde grondstoffen 
H.B. Füller heeft een productlijn Advantra® Bold™ waar met recht de slogan “Food 

safety is our priority” is toegevoegd. Daarbij zijn uitsluitend grondstoffen gebruikt die op 

de ‘positive list’ staan van de European Food Safety Authority (EFSA). Dit assortiment 

omvat diverse hotmelts met verschillende producteigenschappen en dekt daarmee 

alle verpakkingstoepassingen af in de voedingsmiddelenindustrie. Alle producten 

hebben een zeer laag migratieprofiel, soms tot wel 15x onder de gestelde limieten bij 

het aanbrengen van 1 gram lijm op een verpakking. De kwaliteit van deze producten 

waarborgen wij door verschillende certificeringen, zoals ISO9001 en  FSCC 22000 

Foodcontact, die een vanzelfsprekendheid vormen.



De grootste potentiële besparing met betrekking tot verpakkingslijmen zit niet in de prijs. 

Een slimme productieleider of inkoper baseert zijn of haar keuze dan ook niet uitsluitend 

op de inkoopprijs maar betrekt er andere aspecten bij.

BOVEN DE WATERLIJN 
ZIE JE SLECHTS HET 
TOPJE VAN DE IJSBERG. 
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HOE MAIBURG EN  
H.B. FULLER DE 

VERPAKKINGSINDUSTRIE 
VOORUIT HELPEN.

Maiburg is officieel distributeur in de Benelux van H.B. Fuller lijmen. 

Zo veelzijdig als de toepassingsgebieden, zo specifiek veelal de lijmkeuze. 

Wij hebben de juiste producten voor nagenoeg alle lijmtoepassingen op voorraad.

Haal het maximale productierendement en neem contact met ons op  

zodat wij je vrijblijvend advies op maat kunnen aanbieden.

Een voorraadbetrouwbaarheid van hoger dan 98%  

door onze grote moderne opslagcapaciteit, met een  

oppervlakte van 12.000 m3 en 1500 palletplaatsen.

Ruim 130 jaar bestaansrecht en hofleverancier  

sinds 2011. Een garantie voor continuïteit.

UW DEALER:

Flexibiliteit en een snelle levering is één van onze sterke 

punten door een zeer goed geölied logistiek proces.

Service en deskundigheid behoren tot ons pakket.  

Kosteloze technische ondersteuning en demonstraties op uw  

machine zijn een vanzelfsprekendheid. Onze lijmspecialisten zijn 

steeds beschikbaar om nieuwe projecten te begeleiden.


