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 سلفون چیست؟

 

گیرد ، دارویی و کشاورزی مورد استفاده قرار میبندی مواد غذاییبسته از قدیم و ندیم برای سلفون
به دلیل اینکه از لحاظ بهداشتی  هاسلفون ای را برای خود حفظ کرده است. درواقعو جایگاه ویژه

 .گیرندبندی مواد غذایی و دارویی مورد استفاده قرار میاهمیت بسیاری دارند، غالبا برای بسته

تولید  سلفون صدفی در سه گروه سلفون شفاف، سلفون متاالیز و هاسلفون الزم است بدانید:
 .دیگر فرق دارندها با توجه به کاربردشان با یکشوند که هر کدام از آنمی

بندی مواد غذایی همچون چیپس و پفک که با برخورد با آفتاب فاسد عنوان مثال: برای بستهبه
 .کننداستفاده می متاالیز شوند، از سلفونمی

شود در اثر برخورد با آفتاب، مواد داخل بسته فاسد باعث می سلفون متاالیز آلومینیوم موجود در
 .نشوند

هایی همچون ماکارونی که حتی اگر در معرض نور خورشید هم قرار بگیرند، بندیاما در بسته
 .کنندشوند، از سلفون شفاف استفاده میمشکلی پیش نخواهد آمد و فاسد نمی

شود محصول به خوبی دید داشته باشد و مشتری بتواند خود باعث می سلفون شفاف استفاده از 
باشد ی مناسب آن میهای بارز سلفون شفاف، هزینهطرفی، یکی از ویژگی محصول را هم ببیند، از

 .که برای عموم مردم به صرفه است

باشد که برای سالم صدفی هم برای آن دسته از مواد غذایی می کاربرد سلفون جالب است بدانید:
 .ها نگهداری شوندماندن نیازمند سرما هستند و باید در سردخانه

 .استفاده شود سلفون صدفی واد غذایی الزم است که ازگونه مدر این

 :چاپ بر روی سلفون

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=85&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://www.toorangprint.com/shop/home/getproduct/3103/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B2
http://www.toorangprint.com/shop/home/getproduct/3103/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B2
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شوند و یکی از ی متاالیز، صدفی و شفاف تولید میها در سه دستهطور که گفته شد، سلفونهمان
کنند پوشش مواد غذایی و همچنین جلوگیری از فاسد استفاده می هاسلفون ترین عواملی که ازمهم

 .باشدرخورد با نور خورشید میها در بشدن آن

 :صورت زیر خواهد بودهایی که وجود دارد بهنیز با توجه به دستگاه سلفون همچنین چاپ بر روی 

  

  

 :چاپ فلکسو

بسیار  چاپ فلکسو چاپ فلکسو، یک روش چاپ رایج و مستقیم همانند چاپ لترپرس است، منتها
 .باشدتر از لترپرس میکاربردی

، سلفون این چاپ به دلیل انعطاف و امکان چاپ بر روی سطح وسیع، قابلیت چاپ بر روی انواع 
 .پالستیک، فویل و کاغذ را دارد

 :چاپ سیلندری

 .باشدسیستم چاپ سیلندری برای سیستم چاپ گود می

و یا چاپ فلکسو، کیفیت باالتری دارد،  چاپ افست ها همچون:این چاپ در مقایسه با دیگر چاپ 
 .باشدتر هم میها گراننسبت به آن کهدرحالی

صورت رول انجام شود، گزینه بسیار استفاده از این چاپ برای زمانی که قصد داشته باشید به
 .مناسبی خواهد بود

توانید با خیالی آسوده عالوه بر کیفیت، چاپ سیلندری از انعطاف باالتری هم برخوردار است که می 
 .استفاده کنیدبرای چاپ بر روی سلفون از آن 

های چاپ سیلندری در دو گروه لیزری و الکترومکانیکی وجود دارند الزم است بدانید: دستگاه
باشد که تصویر و یا طرح بر روی سیلندر که غالبًا از ای میگونهها بهچاپ در هر یک از این روش  و

 گیردشکل می سلفون شود و درنهایت با انجام مراحلی، چاپ بر رویباشد حک میجنس فلز می

http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1022&%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1025&%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1025&%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA
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 اند از:های سلفون عبارتترین کاربردهای فیلمعمده

 هابندی مواد غذایی و خشکبار و گل_ بسته

 بندی از نوع شفافهای بسته_ پوشش

 هاهای میز منازل و رستوران_ روکش

 _ اتوکالو ضایعات بیمارستانی

 ها و جزوات_ پوشش کتاب

  

 های سلفون:بندیویژگی اول: شفافیت بسیار مناسب بسته

ازآنکه مواد در شده است. در فرآیند تولید این محصول پسساخته PP سلفون از مواد اولیه  
وسیله آب آیند، پس از بیرون آمدن از قالب، بهکسودر و ماردون به شکل خمیری و مذاب در می

شود وسیله آب انجام میکه بهتغییر دمای بسیار سریع و آنکنند. این افت حرارتی باالیی پیدا می
رو های سلفونی تولیدی دارای شفافیت و درخشندگی باالیی باشند. ازاینشود که کیسهباعث می

کنند بندی مواد محصوالت خود از سلفون استفاده میمنظور بستههای تولیدی بهبسیاری از شرکت
 .شودچراکه باعث درخشش اجناس می

 ویژگی دوم: دوخت پذیری بسیار مقاوم

که محصول موردنظر بسته شد، هوای موجود در باشد پس آنبندی نیاز میدر برخی از صنایع بسته
شود بندی، به دلیل اینکه در کیسه خأل ایجاد میصورت کامل تخلیه گردد. در این نوع بستهآن به

د. سلفون به دلیل دوخت پذیری مقاوم شوهای از قسمت دوخت دچار آسیب میمعموالً کیسه
توانید با دارا خوبی مقاومت کند. از طرفی میخود قادر است در برابر فشار ناشی از مکش هوا به

روز قادر است متناسب با نیاز مشتری، محصول را در انواع تک دوخت، های دوخت بهبودن دستگاه
 دو دوخت و دوخت پهن عرضه نمایید.

 های باالمت در برابر حرارتویژگی سوم: مقاو
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باشد که نیاز به استفاده از بندی، حرارت محیط یا محل پکنیگ به حدی میدر برخی از صنایع بسته
های اصلی سلفون مقاومت حرارتی باشد. یکی از ویژگیهای باال میجنس مقاوم در برابر حرارت

بندی ای گرمایی بسیار باال نیاز به بستههرو صنایعی که در محیطباشد. ازاینها میباالی این کیسه
 تواند انتخاب اول این تولیدکنندگان باشد.دارند سلفون می

 بندی سلفونویژگی چهارم: قیمت بسیار مناسب بسته

شده هر محصول نقش به سزایی در عرضه کاال به دست مشتریان دارد. اگر امروزه قیمت تمام
های سربار باعث گران شدن و عدم رقابت رزیابی کنیم، هزینهنتوانیم کاالی موردنظر خود را درست ا

بندی دیگر قیمت بسیار مناسبی را نسبت به محصوالت بسته سلفون گردد.با سایر تولیدکنندگان می
اند بندی خود به سلفون توانستهکه بسیاری از تولیدکنندگان با تغییر بستهطوریباشد. بهدارا می

صورت محسوسی کاهش و حجم مشتریان خود را به طرز چشمگیری را بهقیمت نهایی کاالی خود 
 افزایش دهند.
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