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Ons assortiment vloeistofblikken bestaat uit 
cilindrische (ronde) en rechthoekige vloeistof-
blikken. Dit zijn altijd gesloten verpakkingen 
met een vulopening aan de bovenkant. Op 
deze vulopening kunnen diverse kunststof 
of metalen sluitingen geplaatst worden. 

De ronde vloeistofblikken zijn in de kleinere dia-
meters leverbaar met een platte kap of een 
gewelfde kap. De platte kap is gangbaar voor 
lijmachtige producten. De bolle kap bevordert het 
volledig leeg schenken.
Grotere diameters hebben een metalen of plastic 
handvat waarbij het vulgat wordt verplaatst naar 
de rand van de kap.
Deze blikken zijn naast lijmen uitermate geschikt 
voor dun vloeibare producten. 
Dit type verpakking wordt veel ingezet voor 
reinigingsmiddelen, verdunningen, epoxy harders, 
houtbeschermingsmiddelen, oliën en voor producten 
in de automobiel industrie. 
Cilindrische blikken zijn vooral geschikt voor 
agressieve producten die zich niet goed houden 
in kunststof verpakkingen (uitdampen/aantasten 
of verkleuringen). De meeste blikken beschikken 
standaard over een UN vloeistofkeur. 
Naast industriële producten kunnen ook eetbare 
oliën en vloeibare vetten uitstekend in deze 
blikken worden verpakt.
Dankzij de ronde vorm zijn deze blikken heel 
effi ciënt te verpakken en te verwerken. Het is 
mogelijk dezelfde dozen en etiketmaten te 
gebruiken als bij de cilindrische blikken met een 
afneembaar deksel. Vanaf dopgat 32 kunnen ook 
gevulde blikken goed gestapeld worden door 
balg sluitingen te gebruiken.  

Wij hebben een breed assortiment opgebouwd 
rondom diverse bodemmaten (diepte x hoogte). 
Doordat soms meerdere hoogtes beschikbaar zijn 
is het mogelijk om omverpakking en schappen-
plan te standaardiseren. 
Naast vulopeningen met de diameters 24, 32 en 
42 millimeter onderscheiden wij DIN, REL en ECO 
uitvoeringen van deze vulopeningen. Binnen deze 
vulopeningen heeft u een ruime keuze aan balg-
sluitingen en schroefsluitingen. Deze zijn ook in 
een kinderveilige uitvoering verkrijgbaar of met 
een aluseal en een bestraalde onderdop voor 
agressieve vulmiddelen. Aanvullend hierop bieden 
wij ook blikken aan die voorzien zijn van een 
metalen schroefdop.

Dop met kwast
Voor lijmachtige producten hebben wij een unieke 
collectie doppen met voorgemonteerde kwasten op 
bliklengte beschikbaar. Deze dopkwasten bewijzen 
al jarenlang hun kwaliteit. 

Cilindrische vloeistofblikken

Product portfolio

Volume Afmeting Gat Kap Keur

100 ml 56 x 70 24 mm

250 ml 73 x 76 24 mm Plat

500 ml 73 x 140 32 mm Dometop RID/ADR

500 ml 99 x 90 42 mm Dometop UN

1 L 108 x 132 42 mm Plat

1 L 99 x 149 42 mm Dometop UN
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