Premium quality.

Efficiency.

De professionele lijmen van H.B. Fuller voldoen

Productiviteit verbeteren terwijl de kosten per eenheid dalen.

aan de allerhoogste kwaliteitseisen. De end-of-line

Er zijn diverse mogelijkheden. Ook verpakkingslijmen kunnen

verpakkingsproducten zorgen voor superieure hechting,

hier een flinke bijdrage aan leveren. Overall Equipment Efficiency

thermische potstabiliteit, schone verwerking en lage totale

(OEE) is een maatstaf voor proces-efficiency, uitgedrukt in een

kosten. Voor elke toepassing hebben wij het juiste lijmtype

percentage en een belangrijke sleutel in de procesverbetering van

in huis. De kwaliteit van deze producten waarborgen wij door

veel bedrijven. H.B. Fuller lijmen voegen waarde toe aan je OEE

verschillende certificeringen, zoals ISO9001 en Foodcontact,

door verminderde uitval, snellere lijnsnelheid en een vermindering

die een vanzelfsprekendheid vormen.

van manco’s. Onderstaande eigenschappen van de H.B. Fuller
lijmen zorgen voor diverse voordelen die bijdragen aan de drie

De nieuwste serie Advantra® SMART producten vormt

belangrijkste issues in de verpakkingsindustrie: kostenbesparing,

het resultaat van twintig jaar Advantra®-technologie,

kwaliteitsverbetering en risicovermindering.

HOE MAIBURG EN
H.B. FULLER DE
VERPAKKINGSINDUSTRIE
VOORUIT HELPEN.

die de lat hoger legt voor voedselveilige verpakkingen

LIJM DIE DE
VERPAKKINGSINDUSTRIE
VOORUIT HELPT.

en superieure kleefprestaties tegen een gunstige prijs/
kwaliteitsverhouding. Kom meer te weten over ons

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

Advantra® SMART-assortiment lijmen met de steun

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

van onze technische experts.

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

Kwaliteitsverbetering

Risicovermindering
Haal het maximale productierendement en neem contact met ons op
zodat wij je vrijblijvend advies op maat kunnen aanbieden.

Eigenschappen
Schone hoogwaardige grondstoffen

Voordelen
- Beter geschikt voor verpakken voedingsmiddelen
- Goedgekeurd voor contact met voedsel

Een voorraadbetrouwbaarheid van hoger dan 97%

Verpakkingslijmen

LABELLING
Etiketteerlijmen

door onze grote moderne opslagcapaciteit
van 12.000m3 en 1.500 palletplaatsen.

PAPER CONVERTING
Industriële lijmen

- Lager migratierisico
Breed temperatuurbereik

END OF LINE PACKAGING

- Verlijmde materialen zijn bestand tegen zowel hoge
temperaturen als diepvriesomstandigheden
- Slechts één product nodig voor meerdere lijnen
- Meer betrouwbaarheid in de keten en minder manco’s

Superieure kleefkracht

- Verlijmen van grote variëteit aan (moeilijke) substraten

Lage opbrengst

- Minder lijm nodig, tot wel 30% meer meters

Uitstekende thermostabiliteit

- Geen verkoling, geen gelvorming

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

- Gepland onderhoud verminderd, tot wel 30%
- Ongepland onderhoud verminderd, tot wel 90%

machine zijn een vanzelfsprekendheid. Onze lijmspecialisten zijn
steeds beschikbaar om nieuwe projecten te begeleiden.

- Vervanging van onderdelen verminderd, tot wel 80%
Stabiele viscositeit

- Consistente prestaties, zelfs na 500 uur
- Machine kan optimaal worden ingesteld
- Machine hoeft niet te worden bijgesteld door operators

Optimale dosering

Ruim 130 jaar bestaansrecht en hofleverancier
sinds 2011. Een garantie voor continuïteit.

- Consistente druppel dosering
- Geen draden of vervuiling
- Minder stilstand lijn voor reiniging
- Betere kwaliteit en een mooiere verpakking

Geen vluchtige stoffen

- Geen dampen
- Geurvrij
- Verbeterde werkomgeving productie
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Close with perfection
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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,

BOVEN DE WATERLIJN
ZIE JE SLECHTS HET
TOPJE VAN DE IJSBERG.
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 per kg maar
betrekt er andere aspecten bij.

hun processen en wat komen gaat.
Onze kennis samen met deze klantgerichte
instelling en service zorgt voor waardevolle

PRIJS/KG

langdurige samenwerkingsverbanden met klanten.
Zo veelzijdig als de toepassingsgebieden zo
specifiek veelal de lijmkeuze. Ontdek zelf ook de
verbinding tussen onze producten, processen en
expertise en ervaar hoe wij jouw bedrijf kunnen
helpen om producten te leveren die ertoe doen voor
mensen over de hele wereld.

“LEVEREN WAT
VOOR DE KLANT
BELANGRIJK IS.”
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Interne kosten
Onderhoudskosten
Kosten van onderdelen
Kosten van lijnuitval
Kosten van lage snelheid
Kosten van lage productie
Externe kosten
Kosten van
openspringende
verpakkingen
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