Performanţă și inovație în adezivi
Fondată în 1998 ca parte a grupului de firme canadiene CFS Group Inc., Multibond Dural
este singura companie producătoare de adezivi de topire industriali din România.
De peste 30 ani, performanţa adezivilor noştri, fabricaţi în Statele Unite şi Europa este apreciată de
utilizatorii din peste 50 ţări, de pe 4 continente.
Echipa noastră, cu îndelungată experienţă în dezvoltarea şi implementarea de adezivi şi tehnici de
lipire inovative, este deschisă să participe, împreună cu tine, la optimizarea proceselor de lipire, sau
la dezvoltarea, alături de tine, de noi adezivi sau soluţii de lipire.

Producem in România :
®

*Adezivi poliuretanici cu reticulare la umiditate DURA-PUR
Bază PUR; forma de ambalare: 200l butoi, 20kg găleată(metalică sau carton), 2kg cutie(carton), 300
ml cartuş metalic (doar la cerere expresă).Toate produsele sunt ambalate sub vid.
®
*Adezivi termofuzibili Hot Melt DURAPRO
Bază PO, EVA, PSA; forma de livrare granule, cu ambalare în saci de plastic de 25 kg, pernuţe la
cutii de 15kg sau calupuri de 0,5kg, 1kg sau 2kg.
*Grunduri, produse de curăţare şi de service pentru echipamentele de aplicare adezivi de
topire.

Multibond Dural produce și distribuie o gamă largă de adezivi poliuretanici şi termofuzibili
Hot Melt, formulaţi pentru a fi utilizaţi în diverse domenii ca:
*industria prelucrării lemnului şi a mobilei(asamblare, căntuire, înfoliere profile, laminare,
fabricarea parchetului laminat şi stratificat, etc);
*industria auto(baterii, console, filtre de aer, filtre de ulei, portiere, sisteme de bord, diverse
decoraţiuni pentru vehicule, etc);
*industria textilă şi tehnică(laminare);
*industria hârtiei și a ambalajelor(ambalaje, benzi adezive şi etichete, legătorie de carte,etc).
*industria construcţiilor(pereţi despărţitori, izolaţii, plăci ceramice tip mozaic, etc).

Nu uita:
*Producem in România! Aşadar, ajungem imediat la tine.
*Suntem aproape şi echipa nostră este dedicată serviciilor excelente şi comunicării, pentru a-ţi
asigura livrarea la timp, ca tu să te poţi concentra pe buna funcţionare a producţiei.
*Putem evalua necesităţile tale specifice şi-ţi putem oferi soluţii de optimizare.
*Avem capabilitatea şi dorinţa de a oferi cele mai valoroase sfaturi, pentru a-ţi face producţia mai
sigură şi mai eficientă, sau pentru a rezolva problemele tale de lipire, inclusiv prin dezvoltare de
produse sau găsirea de soluţii noi de lipire.
*Suntem mândri să spunem că suntem atenți la nevoile tuturor clienților noștri, mici și mari.

Alegeţi produsele Multibond Dural, pentru servicii şi calitate, pentru
Performanţă și inovație în adezivi!!!!

DURA-PUR®
Adezivi de topire Poliuretanici

DURAPRO®
Adezivi Termofuzibili Hot Melt

