Hildering 2-K Verbindingsring

2-K Verbindingsring: koppelt
uw producten aan elkaar
Steeds meer verven en lakken bestaan uit 2 komponenten
en het is essentieel dat beide komponenten tegelijk en
in de juiste verhouding bij de eindgebruiker aankomen.
Wij hebben daartoe de Hildering 2-K Verbindingsring
ontwikkeld. Een eenvoudig te monteren kunststof ring
die elke conventionele blikverpakking aan elkaar koppelt.
De verbindingsring klikt op de uiteinden van de twee
blikken. Bij het aan elkaar koppelen kunt u kiezen om de
harderverpakking boven op de A-komponent te plaatsen,
of juist eronder. Beide komponenten zijn nu stofvrij,
luchtdicht en handsfree te mengen. Kortom, een zeer
gebruikersvriendelijke oplossing om effectief en efficiënt
vulgoederen te mengen.

Assortiment
De ingenieuze 2-K Verbindingsring is in te zetten in vele inhoudsmaten en in een brede range mengverhoudingen. Er
zijn verbindingsringen voor diameter 99 mm (blikverpakkingen vanaf 250 ml t/m 1,2 liter), 108 mm (blikverpakkingen
375 ml t/m 1,5 liter) en 165 mm (blikverpakkingen vanaf 1,69 liter t/m 5 liter). Voor diameter 73 mm is een ring in
ontwikkeling. Hildering Industrial Packaging is in staat u een breed pakket aan 2-K verpakkingscombinaties te bieden.
De kunststof verbindingsring is leverbaar in elke gewenste kleur.

Voordelen van de 2-K Verbindingsring:
• d
 e te mengen komponenten tegelijk bij de
eindgebruiker
• gebruik van bestaande blikverpakkingen
• kwalitatief eindproduct door stofvrij en
luchtdicht mengen
• snellere verwerking door efficiënte montage
• door de brede range zijn vele
mengverhoudingen te verpakken
• 3 of meer komponenten vulgoederen kunnen
gekoppeld worden

Hildering 2-K Verbindingsring
diameter 99 mm:
• vanaf 250 ml t/m 1,2 liter
• sluiting met deksel of met dop
• bij blikverpakking met dopsluiting is UN keur
mogelijk, sluiting met kunststof dop
• blikverpakkingen met deksel en RL of TT
sluiting kunnen Protact® beschermd worden
• bedrukken: digitaal bij 500 ml en 1 liter
(zowel met deksel als dop), of offset
• inwendige coating, Epoxy phenol of goudlak mogelijk
• kunststof verbindingsring in meerdere kleuren
leverbaar (standaard wit en goudkleur)

Hildering 2-K Verbindingsring
diameter 108 mm:
• vanaf 375 ml t/m 1,5 liter
• sluiting met deksel of met dop
• bij blikverpakking met dopsluiting is UN keur
mogelijk, sluiting met kunststof dop
• blikverpakkingen met deksel en RL of TT sluiting
kunnen Protact® beschermd worden
• blikverpakkingen met dopgat worden gesloten met
kunststof dop
• bedrukken: digitaal bij 500 ml en 1 liter (zowel met
deksel als dop), of offset
• inwendige coating, Epoxy phenol of goudlak mogelijk
• kunststof verbindingsring in meerdere kleuren
leverbaar (standaard wit)

Hildering 2-K Verbindingsring
diameter 165 mm:
• vanaf 1,5 liter t/m 5 liter
• koppelt cilindrische en conische
blikverpakkingen!
• bij conische blikverpakking deksel/spanring
sluiting en UN keur
• cilindrische blikverpakking met TT sluiting
• bedrukken: digitaal bij 500 ml en 1 liter
(zowel met deksel als dop), of offset
• inwendige coating, Epoxy phenol of goudlak mogelijk
• kunststof verbindingsring in meerdere kleuren
leverbaar (standaard wit)

Omdat wij niet uitputtend kunnen zijn, verwijzen wij u graag naar onze dynamische zoekmachine op onze website, waar
de meest recente en meest uitgebreide informatie is te vinden. www.hildering.com onder produktzoeker.
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