
 

Hotmelt coating station
Voor het inline aanbrengen van hotmeltcoatings
Het Maan Hotmelt Coating Station (HCS) is ontwikkeld voor het inline nauwkeurig aanbrengen 

van  hotmelt coatings op papier, folies en textiel. Het station kan worden geïntegreerd in een 

bestaande Roll-2-Roll productielijn voor het zelfklevend maken van bijvoorbeeld tapes en etiketten.   

Afhankelijk van de toepassing kan er gekozen worden voor  SlotNozzle of DieRect Roller. De keuze voor 

een lijmkop is onder andere  afhankelijk van het type hotmelt, coatingpatroon, en nauwkeurigheid. Zowel 

het volvlak, zone als intermitterend aanbrengen van hotmeltcoating behoort tot de mogelijkheden.
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DieRect Roller Coating Head
Overeenkomstig met de Slot Nozzle wordt ook in de 
DieRect Roller Coating Head de hotmelt via een opening 
geëxtrudeerd op het substraat. De DieRect Roller is 
voorzien van een langzaam draaiende geharde as die 
met de richting van de baan meedraait. Deze as voert 
stukjes vervuiling in de lijm direct af, zodat deze geen 
invloed hebben op het coatingbeeld. 

Homogene coatings voor (clear-2-clear) labels
In tegenstelling tot de bestaande Rotating Bar beschikt 
de DieRect Roller niet over een kleine lijmbuffer voor 
de roterende as. Hierdoor wordt de lijm door toedoen 
van de drie tandwielpompen direct op het substraat 
aangebracht. In combinaties met de roterende 
as, resulteert dit in coatings zonder strepen en 
diktetoleranties. Naast kwalitatief materiaal, zorgt deze 
vlakke coating ook voor strak gewikkelde eindrollen die 
makkelijk verwerkt kunnen worden. Met de DieRect Roller 
kunnen diverse zone-coatings  worden aangebracht, 
door uitwisseling van een shim (patroon)-plaat.

Slot Nozzle Coating Head
Met de Slotnozzle Coating Head wordt de hotmelt 
geëxtrudeerd op het substraat. Via de voorsmelter en 
de verwarmde slang wordt de hotmelt in de coatingkop 
verdeeld en vervolgens via de extrusie mond op het 
substraat aangebracht. Het gewenste coating gewicht is 
instelbaar en wordt bepaald door de tandwielpomp. Deze 
is elektronisch gekoppeld aan de baansnelheid, zodat de 
lijmopbrengst, ongeacht de baansnelheid, altijd gelijk is.

Drievoudige drukregeling
Een sterk punt van de Maan Slot Nozzle is het feit dat de 
Coating Head is voorzien van drie individueel te sturen 
tandwielpompen. Deze configuratie zorgt voor een snelle 
setup van de machine en een gelijkmatig coatingpatroon. 
Dit in tegenstelling tot systemen waarbij de hotmelt 
enkel door de slang wordt aangevoerd en in de kop 
wordt verdeeld. Met de Slot Nozzle Coating Head kunnen 
volvlaken  zone patronen worden aangebracht. De 
uitstroombek, dus het patroon, kan eenvoudig gewisseld 
worden.
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Temperature controle
De temperatuur van de hotmelt heeft, meer dan vaak 
aangenomen, veel invloed op de viscositeit (stroperigheid) van 
de hotmelt. Deze viscositeit heeft veel invloed op de kwaliteit 
en de homogeniteit van de hotmeltcoating. Deze homogeniteit 
is essentieel voor hoge kwaliteit zelfklevende materialen. Om 
deze homogeniteit te garanderen is het hotmeltsysteem in 
het Hotmelt Coating Station van voorsmelten tot aanbrengen 
op het product volledig verwarmd en gecontroleerd. Op deze 
manier is kwaliteit van de hotmeltcoating gegarandeerd.

Technisch overzicht DieRect Roller Coating Head

Coating breedte (mm) 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

Coating gewicht (gr/m2) 10-50*

Temperatuurbereik (°C) 30-120

Temperatuur sensor Fe/Co. PT100

Procesdruk (bar) 0-80

Stroom (kW) 1/100mm

Technisch overzicht Slot Nozzle Coating Head

Coating breedte (mm) 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

Coating gewicht (gr/m2) 10-300*

Temperatuurbereik (°C) 30-120

Temperatuur sensor Fe/Co. PT100

Procesdruk (bar) 0-80

Stroom (kW) 1/100mm


