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Middels nieuwe lijm en een verbeterd lijmproces benaderen golfkarton-
producent DS Smith in Eerbeek en lijmleverancier Intercol zero defects  
op de productielijn voor golfkartonnen verpakkingen. De resultaten werden 
bereikt na zes maanden onderzoek. De nieuwe aanpak moet uiteindelijk 
leiden tot een hogere efficiency bij de eindklanten van DS Smith in 
voornamelijk de voedselverwerkende industrie.
tekst Harry van Deursen

OPTIMAAL 
VERLIJMD

INTERCOL EN DS SMITH BENADEREN  
‘ZERO DEFECTS’ MET VERPAKKINGSPILOT

‘De ver doorgevoerde automati-
sering bij klanten vraagt om 
een goede kwaliteit dozen’, 

vertelt Robert Smith van de DS Smith 
Business Support-afdeling in Eerbeek. 
‘Dozenopzetmachines luisteren steeds 
nauwer. Sommige klanten leveren we 
miljoenen dozen per kwartaal. Bij enkelen 
kan één verkeerd verlijmde doos een 
productielijn lam leggen. Daarom is het 
van groot belang dat iedere doos per-
fect geproduceerd is én een optimale 
verlijming heeft. In onze branche is een 
integrale kwaliteitsaanpak onmisbaar 
en verlijming is een belangrijk onderdeel 
van dit proces.’

Optische lijmcontrole
In de verpakkingsindustrie veroorzaakt 
lijm aan de binnenkant of buitenkant 
van de doos de zogenaamde binnen- en 
buitenplakkers. Dit zijn dozen die niet 
openen of onderling aan elkaar vast 
blijven plakken. 
Dit gaat ten kostte van de productie-
snelheid en leidt tot stilstand. Hierdoor 
kunnen goederen niet op tijd worden 

geleverd, met lege supermarktschappen 
als gevolg. 
‘Dit project is een belangrijke stap in 
onze zero defects-aanpak en een  
goede aanvulling op onze reeds  
geïnvesteerde in-process controlemid-
delen.’ aldus Bjorn Reudink, productie-
manager bij DS Smith Eerbeek.

Aanzienlijk minder microstops
Middels een pilot op één van de inliners 
vergeleek DS Smith de standaardlijm 
die gebruikt werd met Intercols Superjet 
900-lijm. De voordelen op het lijmge-
drag en het kleinere aantal micro stops 
gaven de doorslag, aangezien elke 

machinestop een potentiële klacht is.  
De twijfel onder het personeel over de 
nieuwe lijm was snel weggenomen. 
 Vervolgens werden verschillende  
machineaanpassingen gedaan om de 
betrouwbaarheid verder te verhogen en 
werd er gewerkt aan een lijmcurve die 
zich aanpast aan de machinesnelheid.

Lineaire lijmcurve
‘Wij hebben een lijm geïntroduceerd die 
met zijn viscositeit precies goed zit én 
hebben een lineaire lijmcurve ingevoerd, 
die gekoppeld is aan de machinesnel-
heid’, zegt Henry Mensen, Technical 
Sales Manager bij Intercol. ‘Dat zorgt  

Intercol biedt een breed scala aan lijmen. Zowel watergedragen lijmen 
als hotmelts voor diverse industrieën. Een belangrijke afzetmarkt is de 
verpakkingsindustrie. Intercol heeft in samenwerking met de Beardow 
Adams-fabriek voor hotmelts een productielocatie gerealiseerd volgens 
BRC-standaard. Hierdoor kan de lijmleverancier verpakking-hotmelts 
leveren onder BRC-certificaat. Deze certificering is vanuit markt steeds 
vaker een vereiste om te mogen leveren.

BRC –  Hotmelt Verpakkings lijmen

LEESTIJD:
5 minuten

WIE KOMEN ER AAN 
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Henry Mensen van 
Intercol en Robert 

Smith en Bjorn 
Reudink van DS Smith 

Eerbeek

WAAROM DIT 
ARTIKEL LEZEN?

De expertise van een 
lijmleverancier 

resulteert in perfect 
verlijmde dozen.
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er voor dat de lijmdruk altijd aansluit bij 
de snelheid van de verwerkingsmachine, 
ongeacht of deze langzaam of op volle 
snelheid draait. Zo’n lijmcurve creëert 
rust bij de operator en verlaagt de kans 
op fouten. Een bijkomend voordeel is 
dat de Superjet 900-lijm een voedsel-
veilige detectiekleurstof bevat, die toe-
pasbaar is op zowel wit als bruin karton.’

Hogere standaarden
De samenwerking is onderdeel van het 
proces van DS Smith om wereldwijd de 
productiestandaarden te verhogen, 
zowel in eigen productie als bij haar 
afnemers. In de PackRight Centres 
wordt gezamenlijk met klanten aan 
designs gewerkt en worden verpak-

De verpakkingsindustrie 
krijgt continu te maken 
met vereiste verbeter- 
slagen op het gebied van 
effectiviteit, voedselveilig-
heid en milieu. Lijmen als 
de Superjet 900 spelen 
daar een grote rol in. 
Deze lijmserie is op het 
laboratorium van Intercol 
uitgebreid getest op iden-
tieke lijmapparatuur als 
die op vouwplakmachines. 
Middels labtesten en prak-
tijkresultaten is er een 
optimaal resultaat behaald 
op het gebied van lijm-
spatten, machinestarts en 
-stops, consistente lijm- 
opdracht en een hoge 
wettack. Tevens voldoet  
de lijm aan verordening 
EC/1935/2004, GMP,  
REACH en PIM.
Een bijkomend voordeel 
van de nieuwe Superjet 

900-lijm is dat deze 
 detecteerbaar is op wit en 
gerecycled karton, zodat 
detectiesystemen de lijm 
kunnen zien. ‘Optische wit-
makers in karton kunnen 
problemen geven met 
standaard detectiestoffen’, 
legt Mensen uit. ‘Onze lijm 
bevat een voedselveilige 
detectiekleurstof. Dat is 
uniek, omdat veel lijmfa-
brikanten de UV-kleurstof 
meestal uitsluiten van de 
voedselveiligheidsverkla-
ring.’ 
Intercol biedt lokale onder-
steuning bij de implemen-
tatie van lijmen in Europa. 
Van Hongarije tot in Enge-
land en Noorwegen zijn al 
klanten die de efficiency 
hebben verhoogd door het 
inzetten van de juiste lijm 
in combinatie met de juiste 
instellingen.

Superjet 900-lijm bevat een voedselveilige detectie-
kleurstof die op zowel wit als gerecycled karton werkt.

Lijmen in de verpakkingsindustrie
kingsoplossingen geperfectioneerd die 
niet alleen zorgen voor een efficiënt 
inpakproces, maar ook effectief zijn  
in de overige schakels van de supply 
chain.

intercol.eu
dssmith.com

Teams van DS Smith 
en Intercol voor één 

van de inliners.

Het nieuwe lijmproces zorgt voor perfecte dozen.

Een integrale 
kwaliteitsaanpak  
is onmisbaar


