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 مش و چاپ بر روی آن

 

شود، در های ریزی روی خود دارد و برای مصارف خاص استفاده میمش متریالی است که سوراخ
دار آن معموالً برای روی دار و معمولی موجود است. نوع پشت چسبدو نوع پشت چسب

طور کامل پوشیده نشود و شیشه به د که دهشود، چراکه این امکان را میها استفاده میشیشه
اید تمامی فضای حالی که کار چاپی خود را روی شیشه چسباندهدید آن از بین نرود، شما درعین

اید در ضمن نور داخل را نیز تا حدودی حفظ اید و دید خود را از بین نبردهشیشه را نپوشانده
همچون تبلیغات روی استند برای محصوالت اید، نوع بدون چسب مش معموالً برای مصارفی کرده
تبلیغات  خواهید محصولی را باشود، زمانی که شما نیاز به کار خاص دارید و میمی چاپ ویژه

دار تقریبًا توانید از مش استفاده کنید. طریقه نصب مش پشت چسبچاپ نمایید می خاص
است، چراکه به دلیل وجود  ترتوان گفت که کمی از آن راحتهمانند استیکر است و حتی می

های متعدد روی آن هنگام چسباندن روی شیشه، دیوار یا سطوح مختلف معموالً بدون سوراخ
شود که این متریال را نیز همانند استیکر با آب شود ولی باوجوداین توصیه میحباب چسبیده می

 راحتی جابجا کنید.هکه نیاز به جابجایی آن داشتید بتوانید آن را ببچسبانید تا درصورتی

 

 باشد.باشد که از کیفیت بسیار باالیی برخوردار مینوع دیگری از انواع مش، نوع خودچسب آن می

کارگیری کوتینگ خاص, خالص و به PVCتولیدشده از بهترین نوع  BESTمش خود چسب بست 
راحتی بر چاپ درخشانی دارد و همچنین به دلیل خاصیت ضد کشش آن، بدون تغییر شکل، به

 توان از سطح جدا کرد.راحتی آن را میشود و بهای نصب میطوح شیشهروی شیشه و س
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 موارد استفاده مش خودچسب:

 های مراکز تجاری و اداریشیشه-1

 هایی که از دو سمت دید داردمکان -2

 هاهای ساختمانشیشه -3

 فضای داخل و فضای بیرون -4

 شیشه اتومبیل و اتوبوس -5
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 Bestهای مش خود چسب بست ویژگی

 چاپ بنر و فلکس هایقابلیت چاپ با کلیه دستگاه  -1

 ضد کشش و پارگی  -2

 در دو طرف PVCالیه  -3

 ایقابلیت چسبیدن بر روی کلیه سطوح شیشه -4

 بدون ایجاد لکه چسب بر روی شیشه -5

 جدا شدن راحت از روی سطح -6

  

 Bestهای مناسب چاپ مش خود چسب بست دستگاه

کو سالونت های چاپ پایه سالونت و ا استفاده برای کلیه دستگاهقابل BEST مش خود چسب
 ,VUTEK,JETi, TECKWIN, YASELAN ازجمله،باشدمی

FLORA,WITCOLOR,MIMAKI,MUTOH 

 Bestجوهر های چاپ مناسب مش خود چسب بست 

 کلیه جوهرهای پایه سالونت و اکوسالونت

 
 چاپ مش، مش و انواع آن، مش و کاربرد آن در صنعت چاپ: کلمات کلیدی

 


