
METO THERMISCHE ETIKETTEN



GECERTIFICEERDE ETIKETTENKWALITEIT EN PRODUCTIE
‘MADE IN GERMANY’

Meto – uw “labelexpert voor de detailhandel” biedt u thermische etiketten (papieren etiketten met een 
warmtegevoelige coating) in verschillende kwaliteiten, belijmingen (contactlijm) en formaten voor  
gebruik in alle gangbare thermische printers.

METO THERMISCHE ETIKETTEN VOOR BEPRIJZING  
EN PRODUCTIDENTIFICATIE VAN GOEDEREN 
IN DE HANDEL

Wij gebruiken uitsluitend materialen van toonaangevende grondstof fabrikanten, die zijn 
goedgekeurd voor alle gangbare thermische printers.

n ISO 9001 / 14001 / 50001
n Meto werkt volgens het voorzorgsprincipe
n VO1935-2004 Good Manufacturing Practice (GMP) – goede productiepraktijk
n BRC Global – certificering van levensmiddelen gebaseerd op HACCP
n LATEX-vrij
n vrij van bisfenol
n vrij van zware metalen
n geen gebruik van ozonafbrekende stoffen
n FSC en PEFC – ondersteuning van duurzame bosbouw, gecontroleerd en afkomstig van 
 niet-dubieuze bronnen



THERMO ECO

THERMO TOP

Toepassing Voor productidentificatie op verpakkingen en producten.  
EAN-codes en andere codesystemen kunnen zeer goed worden weergegeven. 
Vermijd toepassingen onder vochtige omstandigheden en contact met weekmakerhouden-
de voorwerpen, bijv. zacht PVC. Printsnelheden tot 200 mm/s mogelijk. 

Regelgeving Thermo Eco is bij gebruik volgens de voorschriften fysiologisch en toxicologisch 
levensmiddelen onschadelijk. Het materiaal kan daarom worden gebruikt in printers en weegschalen. 

Thermo Eco mag uitsluitend worden gebruikt in direct contact met levensmiddelen die vóór 
consumptie in het algemeen worden gewassen en/of geschild (onderzoeksinstituut  
“ISEGA Forschungsgesellschaft und Untersuchungsgesellschaft mbH” te Aschaffenburg).

Belijming Verkrijgbaar in verwijderbaar (G 1.1) en multifunctioneel-permanent / diepvries (G 2.5).
(contactlijm)

Toepassing Thermo Top kan overal worden gebruikt waar veegvaste etiketten, oplosmiddel- en vetbesten-
dig papier nodig zijn, o.a. bij het wegen (vleeswarenfabrieken, supermarkten) en voor de 
prijsaanduiding (zeer goed geschikt voor EAN en UPC-codes). Thermo Top is geschikt voor 
gebruik in een vochtige omgeving. Bij sterk weekmakerhoudende voorwerpen (bijv. zacht PVC) 
moet in verband met een mogelijke beschadiging van het drukbeeld worden gecontroleerd of 
Thermo Top kan worden gebruikt. Printsnelheden tot 200 mm/s mogelijk.

Regelgeving Thermo Top is bij gebruik volgens de voorschriften fysiologisch en toxicologisch 
levensmiddelen onschadelijk. Het materiaal kan daarom worden gebruikt in printers en weegschalen.  

Thermo Top mag uitsluitend worden gebruikt in direct contact met levensmiddelen die vóór 
consumptie in het algemeen worden gewassen en/of geschild (onderzoeksinstituut 
“ISEGA Forschungsgesellschaft und Untersuchungsgesellschaft mbH”).

Belijming Verkrijgbaar in verwijderbaar (G 1.1) en multifunctioneel-permanent / diepvries (G 2.5). 
(contactlijm) 

ETIKETMATERIALEN



MULTIFUNCTIONEEL-PERMANENT / DIEPVRIES G 2.5
Toepassing De contactlijm G 2.5 is speciaal ontwikkeld voor thermische verbindingen. Hij vertoont een 

zeer goede hechting met name op verpakkingsfolies, ook bij lage temperaturen (bijv. diep-
vriesproducten). Vanwege de zeer hoge contacthechting is deze contactlijm bijzonder 
geschikt voor snellopende etiketteerapparaten. Daarnaast vertoont het door zijn meerlaagse 
opbouw een uiterst geringe migratieneiging en is geschikt voor direct contact met levens-
middelen, met beperkingen ook op vettige levensmiddelen. De contactlijm vertoont een 
goede verouderings-, warmte- en lichtbestendigheid. Hij is minder geschikt voor sterk 
gebogen oppervlakken.

Opslag /  Thermische etiketten “Multifunctioneel-permanent / diepvries” moeten donker worden
houdbaarheid  bewaard bij een temperatuur van 20 ± 5°C en een relatieve luchtvochtigheid van 45 ± 5%. 

Vermijd vocht, hitte en sterk direct zonlicht. Te gebruiken binnen twee jaar vanaf de 
productiedatum.

Regelgeving Alle bestanddelen van de contactlijm voldoen aan de aanbevelingen BfR XIV of FDA 21 CFR 
levensmiddelen 175.105 (Kleefstoffen).

VERWIJDERBAAR G 1.1
Toepassing De contactlijm G 1.1 heeft een goede beginhechting en laat zich van de meeste oppervlak-

ken ook na langdurige verlijming goed verwijderen. Door zijn evenwichtige lijmeigenschap-
pen is de verwijderbare contactlijm uitermate geschikt voor een groot aantal toepassingen. 
Vertoont een goede bestendigheid tegen licht, warmte en veroudering. Gebruik op sterk 
gebogen oppervlakken is hij af te raden.

Opslag /  Verwijderbare thermische etiketten moeten donker worden bewaard bij een temperatuur van 
houdbaarheid 20 ± 5°C en een relatieve luchtvochtigheid van 45 ± 5%. Vermijd vocht, hitte en sterk direct 

zonlicht. Te gebruiken binnen een jaar vanaf de productiedatum.

Regelgeving Alle bestanddelen van de contactlijm voldoen aan de aanbevelingen BfR XIV of FDA 21 CFR 
levensmiddelen 175.105 (Kleefstoffen).

BELIJMINGEN (CONTACTLIJM)



Ons standaardprogramma omvat de etiketformaten: 40 x 15 mm, 40 x 22 mm, 40 x 24 mm, 40 x 27 mm, 40 x 40 mm, 
49 x 27 mm, 49 x 38 mm, 49 x 68 mm, 49 x 83 mm, 101,6 x 50,8 mm, 105 x 148 mm van de kwaliteiten Thermo 
ECO en Thermo TOP, verwijderbaar of multifunctioneel permanent / diepvries. De kerndiameter is – afhankelijk van het 
formaat – resp. 19 mm, 25 mm, 40 mm en 76 mm. 

Afwijkende kern- of buitendiameter, wikkelsoorten, of 
bedrukte etiketten van alle specificaties zijn leverbaar op 
aanvraag.

Veel van de genoemde standaardetiketten leveren wij 
binnen Duitsland uit voorraad binnen 24 uur na ont-
vangst van de bestelling. Vraag uw Meto adviseur.

PRODUCTIE OP MAAT – 
THERMISCHE ETIKETTEN 

HET STANDAARD PROGRAMMA

ONZE BEZORGSERVICE



Sinds bijna 60 jaar is Meto pionier en innovatieve kracht in de handel: 
Als uitvinder van het prijsapparaat en van het etiket met gegolfde rand met veiligheidsstanzing kunnen 

wij vertrouwen op een lange traditie in de vervaardiging van etiketten. 
Het feit dat wij onderdeel zijn van het Canadese bedrijf CCL Industries Inc., ’s werelds grootste 

etiketfabrikant, biedt onze klanten veel nieuwe mogelijkheden.

Meto ontwikkelt zijn producten consequent verder en zet de toon als het gaat om kwaliteit en 
bedieningsgemak.

Veel van onze systemen voor verkoopbevordering en etikettering behoren vandaag de dag tot de standaard 
in de wereldwijde detailhandel.

De Europese Meto centrale, de productie en het magazijn zijn gevestigd in Hirschhorn aan de Neckar.

Meto International GmbH

Ersheimer Straße 69 

69434 Hirschhorn, Germany

Tel.: +49 (0) 62 72-928-0

Fax: +49 (0) 62 72-928-204

meto-info@meto.com

www.meto.com

De Meto catalogi als app:

voor iOS voor Android
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