
Kleje dla przemysłu poligraficznego

Książki są istotną częścią codziennego życia i muszą spełniać najwyższe 
standardy codziennego użytkowania. Dostosujemy nasze kleje  
indywidualnie do Twoich warunków produkcyjnych dla efektywnej  
produkcji o optymalnych wynikach.

Nieważne, czy chodzi o kleje wstępne czy główne do produkcji katalogów 
i broszur w procesie aplikacji pojedynczej i podwójnej, opraw klejonych, 
klejenia bocznego lub zawieszeń: nasze kleje termotopliwe i dyspersyjne 
bez wypełniaczy to odpowiedni produkt do każdego zastosowania.  
Ponadto nasze kleje są nieszkodliwe dla zdrowia i trwałe, tym samym 
zapewniając przyjemniejsze środowisko pracy i produkty o poprawionej 
równowadze ekologicznej.

Adhesives for the graphics industry

Books are an essential part of everyday life and must meet the highest 
standards in daily use. We adapt our adhesives individually to your  
production conditions for efficient production with optimal results.

Whether pre- and main glues for the production of catalogues and  
brochures in one- and two-shot process, adhesive-binding, side gluing or 
hanging: with our hotmelt adhesives and filler-free dispersions, there is 
a suitable product for every application. In addition, our adhesives are 
harmless to health and sustainable, thus ensuring a more pleasant working 
environment and products with an improved ecological balance.
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Twoje korzyści 

 +   Właściwości czystego rozpływania 
się gwarantują produkty, które nie 
wymagają poprawek

 + Wysoka wytrzymałość początkowa  
 i wysoki efekt docisku odpowiednie  
 do szybkich czasów obróbki,  
 produkcja przy optymalizacji  
 kosztów i oszczędne wytwarzanie

 + Doskonałe właściwości adhezyjne  
 zapewniają niezawodne połączenie  
 skomplikowanych produktów  
 końcowych 

 + Stabilność cieplna roztopionego  
 materiału prowadzi do redukcji w  
 zakresie utrzymania instalacji.
 

Your benefits 
  

 +  Clean flow properties guarantee 
products that require no reworking

 + High initial strength and clamping  
 effect for fast process times,  
 cost-optimised production and  
 efficient manufacturing

 + Excellent adhesion properties  
 ensure reliable bonding for  
 heavy-duty end products 

 +  Thermal stability of the melt leads 
to a reduction in plant 
maintenance
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KLEJE

Próbka produktu: Niezawodne kleje 
do wymagającego klejenia książek. 
Product sample: Reliable adhesives 
for demanding book gluing.

FOLCO
                 MELT®
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+ Właściwości czystego rozpływania się 
+ Clean flow properties

+ Produkcja przy optymalizacji kosztów 
+ Cost-optimised production

+ Doskonałe właściwości adhezyjne 
+ Excellent adhesion properties

   AD HE SIVE S FO R THE G R APHIC S INDUS TRY 

Name Viscosity Softening 
point

Application area Characteristics

EVA-based hotmelt FOLCO MELT BB 1240 C 2.700 mPa.s 76 °C Bookbinding industry: 
especially as a primer 
and mainglue

Very good melt stability, 
good melting properties, 
high clamping effect

FOLCO MELT BB 2239 1.700 mPa.s 77 °C Bookbinding industry: 
especially as a side glue

Clean running properties 
with high initial tack, 
good melt stability

FOLCO MELT BB 2240 C 1.700 mPa.s 78 °C Bookbinding industry: 
especially as a primer 
and mainglue

Very good thermal 
stability, good melting 
properties, good heat 
resistance

FOLCO MELT BB 2338 L 4.500 mPa.s 76 °C Bookbinding industry: 
especially as a side glue

Clean running properties 
with high initial tack, 
good melt stability

FOLCO MELT BB 2339 
TB

5.000 mPa.s 78 °C Bookbinding industry: 
for one- or two-shot 
application

Good thermal stability, 
high initial strength,  
good layflat-performance

Name Viscosity Application area Characteristics

Unfilled dispersion 
based on EVA
copolymers

FOLCO LIT BL 9004 3.000 mPa.s Bookbinding industry: 
especially for casing-in 
of books

Allows a good   
„Wet-Tack“ with at 
same time high initial 
strength

For further information and additional product offerings please refer to our product information sheets or 
contact our experts p + 49 571 9339-255 / e adhesives@follmann.com.


