Lijmen verbinden

Een verlijming moet betrouwbaar zijn, zelfs onder extreme condities. Vele jaren van ervaring en intensieve expertise zijn er
voor nodig om goede lijmproducten te ontwikkelen en produceren.
De firma Follmann en Lijmpartner hebben meer dan 25 jaar ervaring in de ontwikkeling, productie en verkoop van
industriële lijmen.
Met een eigen R&D en mogelijkheid tot het zelf polymeriseren heeft Follmann controle over het complete traject.
Lijmpartner al 25 jaar actief op de industriële markt als totaalleverancier verkoopt actief de hoogwaardige Follmann
producten. Een doelgerichte aanpak in de segmenten:
•
•
•
•
•

Hout- en meubelindustrie
Dispersies en hot melt lijmen
Papier- en verpakkingsindustrie
Dispersies en hot melt lijmen voor papier-karton en verpakkingsapplicaties
Grafische industrie

Hout en meubellijmen
Veelzijdig. Duurzaam. Innovatief
Universele applicaties
FOLCO® LIT dispersies en FOLCO® MELT hot melt lijmen breed toepasbaar voor een diversiteit aan
houtverwerkingsprocessen.
•
•
•

Vaste houtverbindingen
Oppervlakte en assemblage verbindingen
Thermo en koud lamineren

* Fineer verlijmen
* Kanten verlijmen en pre-coaten
* Paneel en profielommanteling

Geteste stabiliteit
FOLCO® LIT houtlijmen voldoen aan de norm D2, D3 en D4. Overeenkomstig DIN EN 204 norm, getest door het
onafhankelijke instituut “IFT”in Rosenheim of het “EPH” in Dresden Duitsland. FOLCO® LIT D3 W91 en FOLCO® LIT D4 W91
bereiken de hoogste warmtebestendigheid van ten minste 7 N/mm², in overeenstemming met de DIN EN 14257 (WATT 91)
norm.
Klant georiënteerde innovatie
’s Werelds eerste 1C, kokend water bestendige D4 komen van het laboratorium van Follmann. De FOLCO® LIT D3 TC is
ideaal voor fineer, door de neutrale pH waarde voorkomt het de rode verkleuring die optreedt bij sommige houtsoorten.
FOLCO® LIT D2 PP heeft de mogelijkheid PP folie te verlijmen zonder primer. Er zijn speciale formaldehyde vrije lijmen
ontwikkelt voor het verlijmen van uw fineer, dit maakt het voor klanten mogelijk urea-formaldehyde lijmen te vervangen.

Papier- karton en verpakkingslijmen
Gebruiksgemak en economisch in het gebruik
Speciale FOLCO® LIT dispersies en FOLCO® MELT hot melt lijmen zijn ontwikkelt voor het verlijmen van papieren en
kartonnen verpakkingen zo ook catalogussen en brochures.
Voor golfkarton, massief karton, gecoat papier, bedrukte of geverfde oppervlakken, nozzle applicaties, lijmwiel of wals
Follmann heeft er een passende oplossing voor.
•
•
•

Eindverpakking
Perfect binding
Folder verlijmen

* Sheet lamineren
* Honingraat karton productie
* Boekbinden

De lijmen van Follmann hebben uitstekende verwerkingseigenschappen, uitstekende aanvangssterkten en vaak een
belangrijk lager verbruik in vergelijk met conventionele producten. Excellente en constante kwaliteit in combinatie met een
omvangrijke en flexibele range van diensten die we bieden voor onze in hoge mate tevreden klanten.

-

Lijmpartner als totaalleverancier voor de industriële markt

Lijmpartner een solide partner met een know how van 25 jaar als het gaat over industriële lijmtoepassingen.
Een uitgebreid totaalgamma in lijmen. Het loopt van handapplicaties tot bulklijmen welke men geautomatiseerd verwerkt.
Oplossingsgericht werken aan een totaaloplossing is een van de speerpunten, de andere peilers zijn concept, advies, full
service en betrouwbaarheid.
Het is de bedoeling een op resultaat gerichte partner voor de klant te zijn waar we rekening houden met zijn/haar
doelstellingen.
Naast lijmen zijn er vele mogelijkheden in “slimme bevestigingsmogelijkheden”. Bezoek onze sites; www.lijmpartner.nl,
www.lijmpartnershop.nl en www.bondtack.nl. Op deze sites vindt u alle nodige informatie.
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