
Product informatie

Krachtige PO-smeltlijm voor het verlijmen van kartonnen dozen, 
trays en vouwkartonnage
Schoon in het gebruik en hoog rendement
Uitstekende kleefkracht, goede warmtebestendigheid en 
hoge koude-elasticiteit
Minder onderhoud, stilstand en kosten

Jowat-Toptherm® 
End-of-line verpakking
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Moderne op basis van metalloceen-katalyse geproduceerde polyolefine lijmen (afgekort als PO),  
presteren qua kleefkracht en thermische stabiliteit beter dan conventionele producten op basis van 
ethylen-vinyl-acetaat (afgekort als EVA). Door het zeer grote rendement biedt de PO-technologie een 
behoorlijk potentieel om het lijmverbruik te reduceren. PO-hotmelts smelten transparent en kunnen 
heel schoon worden verwerkt. Dit zorgt voor minder onderhoud en kortere stilstand. Zo worden pro-
cessen efficiënter en dalen de totale kosten.

INFO: PO-smeltlijm

Hoogwaardige PO-hotmelts voor 
moderne verpakkingsprocessen
Of het nu gaat om primaire of secundaire verpak-
kingen, om vouwkartonnage, displays, trays, wrap-
around, papieren verpakkingen of speciale shelf-
ready verpakkingen: de eisen aan verpakkingen en 
verpakkingsprocessen stijgen razendsnel. Schone, 
efficiënte en duurzame oplossingen krijgen steeds 
meer aandacht – ook bij de ontwikkeling en het ge-
bruik van lijm.

Moderne Jowat-Toptherm® PO-hotmelts leveren 
een grote bijdrage aan het vervullen van de ver-
wachtingen van geoptimaliseerde processen. Deze 
lijmen leveren topprestaties dankzij hun hoge ren-
dement, uitstekende kleefkracht en schone verwer-
king. Het verminderen van de gebruikte hoeveelheid 
lijm, het reduceren van het onderhoud en beperken 
van stilstand zijn belangrijke bedrijfskundige aspec-
ten. De Jowat-Toptherm® lijmen, overtuigen al ja-
renlang in de meest diverse verpakkingsprocessen. 
Onze klanten tonen zich uitermate tevreden. De 
Jowat-Toptherm® lijmen zijn in staat tot bijzonde-
re prestaties, ook in uiterst veeleisende processen. 
Zelfs bij hoge doorloop snelheden en ongunstige 
omstandigheden tijdens het aandrukken zorgen 
de korte afbindtijd en snelle hechting ervoor dat de 
verpakking altijd veilig wordt gesloten - zelfs bij ex-
treme klepspanning. Ook lastige oppervlakken kun-
nen met het uitgebreide Jowat-Toptherm® hotmelt 
assortiment betrouwbaar verlijmd worden. Deze 
gegranuleerde lijmen zijn thermisch en kleur stabiel 
en ontwikkelen weinig tot geen geur. Ze zijn uitste-
kend geschikt voor gebruik op alle veelgebruikte 
automatische vulsystemen. Zowel bij tot geen hoge 
temperatuur tijdens productie of transport als bij 
-40°C in de diepvries geldt: de hoogwaardige Jo-
wat-Toptherm® lijmen zijn prima bestand tegen ex-
treme temperaturen.

Bijna de helft van alle verpakkingen die wereldwijd 
geproduceerd worden vinden hun toepassing in 
de levensmiddelenindustrie. Daarom is het onder-
werp voedselveiligheid bij Jowat altijd erg belang-
rijk. Dat begint bij de grondstoffen keuze en reikt 
tot het voldoen aan complexe richtlijnen en het on-
dersteunen van onze klanten bij problematiek op 
het gebied van levensmiddelenrecht. Ook bij het 
gebruik van substraten met een barrière voor mi-
nerale olie kunnen de gebruikers profiteren van de 
Jowat-Toptherm® producten en van onze uitge-
breide expertise. Jowat heeft verregaande kennis 
over de uitdagingen in de verpakkingsindustrie en 
de nodige ervaring en expertise om deze uitdagin-
gen aan te gaan. 

Wat u ook voor uw verpakkingsprocessen nodig 
heeft: met moderne lijmproducten en uitgebreid 
advies is Jowat altijd in staat om een passende 
oplossing te bieden voor uw toepassing. Dat doen 
wij altijd met het doel het productieproces verder te 
verbeteren en optimaal aan de verwachtingen van 
onze klanten te voldoen.
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Overstappen naar producten van Jowat-Toptherm®:
Overstappen van een andere PO smeltlijm naar een Jowat Toptherm PO smeltlijm is zonder enig probleem en 
gemakkelijk mogelijk. Bij het overstappen van EVA-smeltlijm naar PO-smeltlijm moet u met een aantal zaken 
rekening houden om een snelle overgang zonder onderbrekingen te waarborgen. Dit is een routineklus voor 
onze technisch commercieel adviseurs. Wij zijn u graag van dienst met onze uitgebreide kennis van zaken 
en een advies op maat. 

Het verhogen van de temperatuur van de lijm betekent doorgaans ook:
• Verlaagde viscositeit (vuistregel: halvering van de viscositeit bij 20 °C hogere temperatuur).
• Langere afbindtijd en open tijd.
• Afnemende draadvorming.
• Positieve uitwerking op kleefkracht.
• Verhoging van thermische belasting. 

Draadafbreuk minimaliseren:
• Rechte nozzles met één boorgat en zo kort mogelijke capillair.
• Afstand tussen nozzle en substraat tot een minimum terugbrengen (enkele millimeters).
• Lijmtemperatuur verhogen.
• Tocht voorkomen.

Parameters voor het instellen van de dosering:
• Druk in de installatie (normaliter tussen 1,5 en 4,5 bar).
• Doorsnee nozzle (normaliter tussen Ø 0,31 en Ø 0,51 mm).
• Verwerkingstemperatuur en viscositeit van de lijm.
• Voor het sluiten van een kartonnen doos dient rekening te worden gehouden met een lijmrups 
  van 2 à 3 mm doorsnede. (opmerking: 1 mtr. hotmeltrups, Ø 2 mm, weegt 2-3 g).

Onderhoudsaanwijzingen:
• De kwaliteit van de lijmverbinding dient door het openen van de verlijmende verpakkingen 
  regelmatig te worden gecontroleerd. 
• De uiteindelijke stevigheid van de lijmverbinding moet 24 uur na het aanbrengen nogmaals 
  worden gecontroleerd.
• Hoeveelheid lijm en positie van de lijmrups regelmatig controleren.
• Lijm afgesloten opslaan om verontreiniging te voorkomen.
• Regelmatige controle van tank en inline filters.

Tips

Technische 
informatie
Toepassingsgebied
Voor het lijmen van kartonnen dozen, trays en vouwkartonnage in verpakkingsprocessen.

Gebruiksaanwijzingen  
De beschreven Jowat-Toptherm® PO-smeltlijmen kunnen met alle gebruikelijke lijmtanks en smeltsystemen 
zonder tank worden gebruikt. Ze kunnen zonder beperkingen worden gebruikt in automatische vulsystemen. 

Qua temperatuurinstelling raden wij u voor optimale verwerking aan om de temperatuur van de tank, de slan-
gen en de lijmmodules stapsgewijs met telkens 5 °C te verhogen (gebruikelijke instelling: 
150 °C – 155 °C – 160 °C). 

De eigenschappen van de hotmelt en de productieomstandigheden beïnvloeden het lijmproces en de hech-
ting. Daarom raden wij aan om eigen tests uit te voeren en zo op uw proces afgestemde parameters vast te 
leggen. De te lijmen materialen moeten droog en vrij van stof, olie en vet zijn. De temperatuur is in een opti-
maal geval tenminste 18 °C. Tocht moet worden voorkomen.

Reinigen
Reinigen in hete toestand door afkrabben met een spatel (zacht materiaal, bijv. hout). Voor het verwijderen van 
resten in koude toestand Jowat® reinigingsmiddel 402.40 gebruiken. 

Aanlevering  

Standaardverpakking 25 kg zak; andere verpakkingen op aanvraag.
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Productoverzicht In het productoverzicht vindt u een selectie van onze PO-smeltlijmen uit de producten familie Jowat-Toptherm® voor 
het verlijmen van kortonnen dozen, trays en vouwkartonnage. Informatie over de technische gegevens en aanwij-
zigingen over de eigenschappen en de geschiktheid voor verschillende toepassingen verduidelijken de verschillen 
tussen de producten. Bij de keuze voor de lijm die het meest op uw pakket van eisen is afgestemd staan onze ad-
viseurs uw graag terzijde.
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Viscositeit bij 160 °C      [mPas] ca. 1.100 ca. 1.600 ca. 650 ca. 1.500

Verwerkingstemperatuur      [ºC] 140 - 180 140 - 180 130 - 160 140 - 170

Open tijd                                [s] ca. 10 bei 160 °C       ca. 10 bei 160 °C       ca. 8 bei 140 °C    ca. 12 bei 160 °C       

Afbindtijd zeer kort zeer kort zeer kort kort

Verwekingspunt 
Ring & Ball ca. 110 ca. 115 ca. 110 ca. 110
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Lage temperaturen ++(+) ++ ++ +++

Hoge temperaturen ++(+) +++ ++ ++

Moeilijke ondergronden ++(+) ++ + +++

Draadvorming ++(+) ++ +++ +

Thermische stabiliteit +++ +++ +++ +++

Gebruik van automatisch 
vulsysteem +++ +++ +++ +++

Levensmiddelenrecht
geschiktheid EU 10/2011, FDA 175.105 EU 10/2011, FDA 175.105 EU 10/2011, FDA 175.105 EU 10/2011, FDA 175.105

[ºC]

Zeer hoge
warmtebestendigheid UITSTEKENDE 

DRAADAFBREUK Zeer hoge 

kleefkrachtBeste

allrounder

Alle gegevens in dit informatieblad zijn gefundeerd op onze praktijkervaring en eigen onderzoek. Het biedt geen garanties op deze eigenschappen, zoals deze in recente rechtspraak 
bedoeld wordt. Omdat wij op veel grondstoffen en de verwerking daarvan geen invloed hebben kunt u uit deze informatie en bij het gebruik maken van onze gratis beschikbare adviesdien-
sten geen bindende adviezen afleiden. Wij raden aan om in ieder geval eigen experimenten uit te voeren. Vraag voordat u een product gebruikt ook het afzonderlijke productinformatieblad 
aan en volg de aanwijzingen daarin!

+++ uitstekend   ++ zeer goed     + goed 
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Lijmen eerste klas

Uw partner als het om lijmen gaat

De gegevens informatie in deze brochure berusten op door ons zelf uitgevoerde laboratorium testen, alsmede ervaringen uit de praktijk en bieden geen garantie. Vanwege het grote aantal 
toepassingen, gebruikte materialen en productie processen, waarop wij geen invloed hebben, evenals het gratis gebruik van onze technische dienstverlening ,kan op grond hiervan geen 
enkele aansprakelijkheid afgeleid worden. Voor verwerking graag een productspecificatie opvragen en opvolgen. Het doorvoeren van eigen testen onder alledaagse omstandigheden, 
verwerking tijdens het productieproces en het testen van geschiktheid zijn vereist. De specificaties alsmede verdere informatie zijn te vinden in de actuele technische specificaties.
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