
    

Αποθήκευση ετικετών 

Συνιστάται τα αυτοκόλλητα υλικά που κατασκευάζονται από την Μ. Αρβανίτης Α.Β.Β.Ε. να αποθηκεύονται σε 

θερμοκρασίες μεταξύ 15-25 °C και σε σχετική υγρασία 35-65%.  

Οι ιδανικές συνθήκες είναι θερμοκρασία 22 °C και σχετική υγρασία 50%, ή όσο πιο κοντά σε αυτές τις τιμές. 

Παρακάτω περιγράφουμε ορισμένα από τα πιθανά προβλήματα εάν τα υλικά αποθηκεύονται 

σε «ακραίες» συνθήκες. 

Μερικά προβλήματα που αναφέρονται παρακάτω είναι αναστρέψιμα εάν τα υλικά αποθηκευτούν  κάτω από 

σωστές συνθήκες για 24 έως 72 ώρες πριν από τη χρήση. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έκθεσης σε υψηλές 

θερμοκρασίες και η αποθήκευση άνω των 25° C είναι γενικά προβληματική.  

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα, επικοινωνήστε με την Μ. Αρβανίτης Α.Β.Β.Ε. 

 

Ζητήματα επικόλλησης 
1. Αποθήκευση σε ψυχρές συνθήκες 

Η αποθήκευση κάτω από τους 15 °C και η χρήση χωρίς κλιματισμό στην αίθουσα επικόλλησης μπορεί να 

προκαλέσει προβλήματα:  

Προβλήματα ακόμα μπορεί να προκληθούν και στην περίπτωση όπου οι ετικέτες μεταφέρονται  απευθείας από 

το φορτηγό στην αίθουσα επικόλλησης. 

Η κόλλα μπορεί να αρχίσει να σκληραίνει με αποτέλεσμα η αποκόλληση να γίνει δύσκολη. 

Τα πλαστικά υλικά, τα οποία παίρνουν στατικό ηλεκτρισμό πιο εύκολα όταν είναι κρύα, μπορούν να προκαλέσουν 

προβλήματα στην αποκόλληση. 

Ένα πρόβλημα με το PVC είναι ότι γίνεται εύθραυστο στις χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 15° C), προκαλώντας 

προβλήματα στην αποκόλληση. 

Η σκλήρυνση της κόλλας θα μειώσει την πρόσφυση και μπορεί να αποτρέψει την επικόλληση των ετικετών σε 

φιάλες / δοχεία ιδιαίτερα εάν ο φορέας είναι επίσης κρύος (ειδικά κάτω από 5° C).  

Οι ετικέτες που έχουν αποθηκευτεί σωστά μπορούν να κολλάνε σε κρύες επιφάνειες μόνο εάν η κόλλα έχει 

σχεδιαστεί για να το κάνει.  

Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει την αποκόλληση των ετικετών ή να προκαλέσει  φούσκωμα ή 

τσαλάκωμα. 

 

2. Αποθήκευση σε θερμές συνθήκες 

Οι κόλλες γίνονται μαλακές και η αποκόλληση είναι πιο προβληματική. Η κόλλα μπορεί να ξεχειλίζει από τα άκρα 

του ρολού και να προκαλέσει προβλήματα με τη συσσώρευση στους κυλίνδρους της ετικετέζας.  

Οι ετικέτες PE / PVC μπορούν να συρρικνωθούν ελαφρώς, με παρόμοια αποτελέσματα. 

 

3. Αποθήκευση σε υψηλή υγρασία 

Η πολύ υψηλή υγρασία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα λόγω της επέκτασης των ινών του χαρτιού, 

προκαλώντας δυνητικά προβλήματα αποκόλλησης των ετικετών.  

Η επέκταση χαρτιού θα προκαλέσει επίσης σύσφιξη του ρολού των ετικετών, η οποία μπορεί να συμπιέσει την 

κόλλα της ετικέτας.  

 

4. Αποθήκευση σε χαμηλή υγρασία 

Τα χαρτιά μπορούν να κυρτώσουν, καθώς οι ίνες χαρτιού συστέλλονται και χάνουν την υγρασία τους. 

Η υγρασία είναι επίσης μια σημαντική αιτία συσσώρευσης στατικού ηλεκτρισμού. 

Το κύριο ζήτημα εδώ είναι με τον στατικό ηλεκτρισμό καθώς προκαλεί τη μη σωστή διανομή των πλαστικών 

ετικετών όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

 



    

 Label storage   

It is recommended that self adhesive materials manufactured by Arvanitis S.A. – Label and Packaging Materials 

should  be stored at temperatures between 15-25°C and at 35-65% relative humidity. The ideal conditions are a 

temperature of 22°C and a relative humidity of 50%, or as close to this as possible.    

   
This document, although not exhaustive, details some of the potential problems if materials are stored in 'extreme'  

conditions.   

   
Some of these effects listed below are reversible if materials are stored under the correct conditions for 
24/72 hours before use. However, the effects of exposure to high temperatures are not recoverable and 
storage above 25°C is generally problematic. It is important to stress that the list is not a cause for alarm. 
Many billions of labels are used every day and the failure rate is extremely low. If you have any questions 
regarding these issues, please contact your local Arvanitis S.A. technical representative.   
   

 

Dispensing issues   

1. Storage in cold conditions   

Hardening of adhesives will reduce tack and can prevent labels sticking to bottles/containers, particularly if they are 

also cold (especially below 5°C). Warm labels should still stick to cold surfaces if the adhesive is designed to do so. 

Static may cause plastic labels not to dispense, or cause bubbling or creasing.   

2. Storage in hot conditions   

Adhesive may bleed from the label edges giving build-up on rollers in the dispensing machine or web breaks. 

PE/PVC labels can shrink slightly, with similar effects.   

3. Storage in high humidity   

Backing paper can expand, opening up the die cut areas from conversion. Adhesive can bleed into these areas and 

cause non-dispensing. Paper expansion will also cause the reel of labels to tighten up, which can squeeze 

adhesive out of the label edges. Again, the release force can be affected, which can also give dispensing issues. 

Curl induced in the labels can make the web edges curl into the machine, impacting parts of the dispensing 

machine, and ultimately breaking.   

   
4. Storage in low humidity   

The main issue here is with static electricity causing non-dispensing of plastic labels and curl as mentioned above.   

 

  


