Kunststofsluitingen

Kunststofsluitingen
Kunststofsluitingen zijn wereldwijd het
meest gebruikte type sluiting voor diverse
soorten verpakkingen. Een blikverpakking
kan uitstekend gecombineerd worden met
een kunststofsluiting. Doordat kunststof
ÀH[LEHOLVNXQQHQHUYHOHPDWHQHQYRUPHQ
ontwikkeld worden voor allerlei praktische
toepassingen. Op deze manier kan een kunststofsluiting waarde toevoegen aan het blik.

Ons assortiment bestaat uit een ruime keuze aan
REL en DIN sluitingen voor blikken, pails en drums.
Daarnaast bieden wij diverse sluitingen voor aerosols en plastic cans aan. De modellen zijn verkrijgbaar voor openingen van Ø24mm tot en met
Ø69mm. In een aantal gevallen is een maatwerk
oplossing mogelijk. Kunststofsluitingen worden in
veel verschillende markten ingezet zoals smeermiddelen, doe-het-zelf markt en de automobielindustrie.

REL en DIN sluitingen
Bij de ontwikkeling van het REL systeem zijn de
blikopening en de sluiting aangepast zodat de
blikken optimaal leegbaar zijn. Hierdoor komen er
minder chemische resten in het milieu terecht en
kunnen lege blikken ook in de toekomst via de
normale afvalstroom worden afgevoerd. In tegenstelling tot de klassieke DIN opening heeft een REL
opening een opstaande rand. Deze verbetert niet
alleen het schenkgemak maar beperkt ook het
vervormen van de vulopening bij scheef aange-

drukte sluitingen. Inmiddels heeft de REL sluiting
wereldwijd aan populariteit gewonnen en wordt
deze als de standaard ervaren.

Balgsluitingen

Schroefdoppen

Een balgsluiting verdwijnt volledig
in de kap van het blik. Bij het
omhoog trekken verschijnt de
ÀH[LEHOHEDOJZDDUGRRUHUHHQVFKHQNWXLWRQWVWDDW
Op deze manier kan het product eenvoudig uitgegoten worden. Tijdens transport en opslag kunnen
de blikken uitstekend gestapeld worden.

Een schroefdop kan een ronde of ovale
vorm hebben. Naast de standaard dop
is deze ook leverbaar in de uitvoering
kinderveilig of met een aluseal. Een aluseal zorgt
voor een 100% dampdichte afsluiting. Deze
verzegeling wordt bij het openmaken automatisch
verbroken.

Kwastdoppen

Aerosoldoppen

Een dop met een gemonteerde
kwast is uitermate geschikt om
olie- of lijmachtige producten direct uit het blik te
verwerken. De kwasten zijn verkrijgbaar in ronde
en platte versies en in verschillende lengtes. Wij
hebben speciale sets voor het verpakken van hardpvc lijmen en blikken met een afneembaar deksel.

Een aerosol kan ook afgesloten worden
PHWHHQVFKURHIGRSRIÀLSWRSVOXLWLQJ
De sluitingen vallen over de kraalrand
van de spuitbus en zijn heel eenvoudig, zelfs handmatig, te verwerken. Deze sluitingen zijn geschikt
voor vrijwel alle vloeistoffen en vetten die niet
onder druk hoeven te worden afgevuld.

Sluitingen voor plastic cans

Schenktuiten

Ons assortiment omvat inmiddels ook
sluitingen voor plastic verpakkingen
]RDOV-HUU\FDQVHQÀDFRQV'H]HVOXLWLQJHQNXQQHQ
ook geleverd worden in de variant kinderveilig,
ingebouwde balg, met een inductie of foam-inlay of
met een tear-off garantie band.

De schroefdoppen kunnen ook in
combinatie met een schenktuit
geleverd worden. De schenktuit is
dan vastgemaakt aan de dop zodat
u hem gemakkelijk op de opening kunt zetten na
het openen van de dop.

Kenmerken
De sluitingen die ingezet worden in de consumentenmarkt zijn kinderveilige sluitingen met een
FHUWL¿FHULQJ &5±&KLOG5HVLVWDQFH 'DDUQDDVWLV
HURRNKHW&6()NHXUPHUNZDDUELMGHVOXLWLQJ
veilig is voor kinderen en tevens geschikt is voor
RXGHUHQ &KLOG6DIH(OGHUO\)ULHQGO\ $OOHEOLNVOXLWLQJHQKHEEHQHHQH[WUDLQZHQGLJHJDUDQWLH-

verzegeling in de onderdop. Sommige type sluitingen
zijn verkrijgbaar met een aluseal voor een 100%
afdichting.
Tevens zijn de sluitingen geschikt voor verpakkingen
met een UN-keur voor het transport van gevaarlijke
goederen. Kunststofsluitingen zorgen daarmee
voor veilig transport en opslag van uw goederen.
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Balgsluiting crosslinked
Balgsluiting kinderveilig



Balgsluiting met lamellen





Balgsluiting met uitwendig
aluseal





Verlengde balgsluiting



Kwastdop zonder kwast*







Kwastdop rond







Kwastdop plat



Doseerdop
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Schenktuit smal**





Schenktuit met oor





Kenmerk/ diameter

Ø 32

Ø 69

Aerosoldop 1”



Aerosoldop 1” kinderveilig



Kleurmengdop Ø 69 mm







Standaard worden de kunststofsluitingen in de kleuren rood en wit geleverd.
*kwastdoppen hebben geen binnen verzegeling **maatwerk voor opzetstukken is mogelijk
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Mus Verpakkingen
Vakkennis
Voldoende kennis van zaken is voor ieder bedrijf een
YHUHLVWH2QVYHUNRRSWHDPEHVWDDWXLWJHNZDOL¿ceerde verpakkingsdeskundigen. Zij kunnen u
adviseren over allerlei vraagstukken betreffende
het verpakken van uw product. Daarnaast is
iedere medewerker ervaren in zijn vakgebied, of
het nu gaat om logistiek, techniek of het product.
(QGDDUSUR¿WHHUWXZHHUYDQ
Snelle levering
Vandaag besteld, morgen in huis. Een service
waar we onze klanten al jaren graag blij mee
maken. Producten die op voorraad aanwezig zijn
kunnen altijd binnen 24 uren geleverd worden.
&RPELQHHUGLWPHWGHNOHLQHRUGHUDDQWDOOHQHQ
LHGHUHHQNDQDOWLMGÀH[LEHORSHUHUHQ
)OH[LEHOHDDQWDOOHQ
Wat voor de een grote order is kan voor een ander
een kleine order zijn. Daarom kunt u bij ons in
verschillende ordergrootheden bestellen. Wij
kunnen producten leveren in blisterverpakkingen,
op een Euro pallet of ze laten omverpakken naar
dozen. Gewoon zoals u het graag wilt.
Warehousing
:DQQHHUX]HOI WLMGHOLMN QLHWRYHUJHQRHJPDJD]LMQruimte beschikt, kunt u uw producten bij ons op
voorraad laten staan. Dit noemen we “dedicated
stock” en geldt vaak voor gedecoreerde bussen.
Een bijzonder onderdeel van onze service is dat u
ook andere producten dan uw eigen bij ons op kunt
slaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om producten die
ook in uw branche worden gebruikt. Handig om dit
allemaal op een plek te hebben.
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