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Displayverlijming

Lijmkeuze 

Type Basis Vorm Beschrijving

A1289 EVA    2, 3    Allrounder met een breed applicatievenster

A0364.1 EVA   1, 2, 3  snelle opname grote reactiekracht

A3028   EVA    2, 4      voor geverfde en van folie voorziene oppervlakken

B1472.1 PO     6          oxidatiestabiliteit; voor moeilijke oppervlakken

D3033   TK     5    vooral voor het aanbrengen van lijm door middel van plotter 

Basis: EVA - Ethyleen-Vinylacetaat / PO - Polyolefine / TK - Thermoplastisch rubber

Geleverde formaten: 1 - Patronen / 2 - Staven (ca. 12 mm, 200 mm lang) / 

3 - Staven (ca. 18 mm, 300 mm lang) /  4 - Granulaat / 5 - Blokmateriaal / 6 - Pillows / 7 - Patroon

De uitdaging

Het veilig lijmen speelt een belangrijke rol bij het vervaardigen 
van displays. De keuze van een geschikte lijm is hierbij aan bepaalde 
voorwaarden verbonden:
• Voor welke toepassing is de display bestemd? Welke zijn de 
 omgevingsvariabelen zoals temperatuur, luchtvochtigheid enz.
• Uit welk materiaal bestaat de display? Gaat het om karton, 
 kunststof, hout?
• Indien kunststof, welke kunststof?
• Indien karton, welk karton? Is het karton geverfd of niet?   
 Is het van folie voorzien?
• Zo ja, waarmee is het geverfd resp. van folie voorzien?
• Heeft het karton een hoge reactiekracht?
• Gaat het om handmatig aanbrengen van de lijm? Of wordt de lijm   
 automatisch door middel van een plotter aangebracht? Hoe wordt 
 er vervolgens gevoegd?

Hoe meer gedetailleerd de antwoorden op deze vragen zijn, hoe 
gerichter kan een geschikte lijm en het daarbij passende systeem 
van aanbrengen uitgekozen worden.
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In ons uitgebreide assortiment kunt u Hot Melts vinden, o.a.:
•  voor bijzonder moeilijke oppervlakken,
•  met een breed adhesie-spectrum,
•  voor het opnemen van grote reactiekracht,
•  voor het handmatig of automatisch aanbrengen,
•  met lange, gemiddelde of korte opentijd,
•  met hoge opwarmstand,
•  met FDA-certificering en
•  met een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Ook met het oog op het aanbrengen van de lijm bieden wij een 
reeks geschikte apparaat-systemen aan:
•  Lijmpistolen van het type HB 240, HB 250 of HB 325 voor het  
  handmatig aanbrengen met 12mm- of 18mm-lijm-kaarsen. 
•  Pneumatische applicatie-apparaten van de HB 710-serie en Hot  
  Melt-tankinstallaties van verschillende grootte voor het smelten  
  van granulaten, pillows of patronen.
•  Breed assortiment aan toebehoren inclusief compatibele onder- 
  delen voor lijm-tankinstallaties van andere fabrikanten.

Laten we gezamenlijk het voor u geschikte systeem, bestaande uit 
lijmsoorten en apparaten voor het aanbrengen, bepalen. Daag 
ons uit en neem vandaag nog contact met ons op.
 

Onze oplossing

Type Basis Vorm BeschrijvingType Basis Vorm Beschrijving

A1289 EVA    2, 3    Allrounder met een breed applicatievenster

A3028   EVA    2, 4      voor geverfde en van folie voorziene oppervlakken

D3033   TK     5    vooral voor het aanbrengen van lijm door middel van plotter 

A0364.1 EVA   1, 2, 3  snelle opname grote reactiekracht

B1472.1 PO     6          oxidatiestabiliteit; voor moeilijke oppervlakken



Telefoon: +49 (0) 421 51 20 0
Fax:  +49 (0) 421 51 20 260
info@buehnen.de

BÜHNEN GmbH & Co. KG
Hinterm Sielhof 25
28277 Bremen · Germany
www.buehnen.de/nl

Ons assortiment apparaten voor displayverlijming

Waarom BÜHNEN?
BÜHNEN - De One-Stop-Oplossing voor Hot Melt-verbindingen.

•  Slechts één aanspreekpartner voor alle lijmtechnische vragen
•  Hoge adviescompetentie - al meer dan 90 jaar - veilige ondersteuning 
  voor een betrouwbaar lijmproces
•  Een breed assortiment aan Hot Melts voor nagenoeg elke toepassing
•  Een omvangrijk palet van daarvoor geschikte systemen voor het 
  aanbrengen en toebehoren

•  Snel bereikbaar en in heel Europa in dichte nabijheid van  
  de klant
•  Omvangrijke serviceprestaties
•  Snelle levering, ook van kleine hoeveelheden
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