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 تولید، چاپ و فروش سلفون

های پلیمری نیز در صنعت روز دنیا و در بازار ایران معانی متفاوتی دارد. که فیلم سلفون در اصطالح
 شوند.به سه دسته پلیمرهای طبیعی، مصنوعی و سنتزی تقسیم می

 سلفون:

باشد. پروپیلن میای است که مواد اولیه آن بر پایه پلیهای شفاف و شیشهسلفون نام مستعار فیلم
های شوند. این فیلمصورت فیلم تشکیل میولید سلفون مواد مذاب پس عبور از آب سرد بهدر ت

باشند که بسیاری از افراد این محصول را با ای دارای خاصیتی مستحکم و شکننده میشیشه
توان در صنایع غذایی گیرند. درواقع با توجه به شفافیت باال و شکننده بودن میخانواده اشتباه می

مورداستفاده فروشندگان خرد مانند:  ولید و فروش سلفوناین جنس استفاده نمود. امروزه تاز 
 باشد.بازی و... میهای اسباببندیجات، بستهعطاری، تولیدکنندگان ادویه

توانیم بندی بی اندازیم میهای مورداستفاده از صنایع بستهنگاهی به مصرف کیسهاگر بخواهیم نیم
 cpd،oppd،bopd زیادی را در این حوزه نام ببریم که برای مثالمحصوالت بسیار 

باشد. یکی از دالیلی که امروزه بسیاری از وسیله هوا میسلفون درواقع همان تولیدشده به
باشند، بحث صرفه اقتصادی آن در مقابل الیه های توزیع نیازمند این محصول میشرکت

 باشد.محصوالت بسته می
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کنند. هایی هستند که دمای بسیار باالیی را تحمل میطور مثال بعضی از صنایع نیازمند کیسهبه
ایلونی در مقابل نور شدید آفتاب قرار بگیرد امکان جمع شدن آن وجود برای مثال وقتی یک کیسه ن

باشد. این محصول تری نسبت به خانواده پلی پوپیلن ها میی ذوب پاییندارد چراکه دارای نقطه
 باشد.با تولید و فروش سلفون، برای کاربردهای زیر بسیار ضروری می

 هارستوران های شفاف جهت مصارف منازل، تاالر ورومیزی-1

 بندی حبوباتبسته-2

 سلفون رومیزی-3

 جلد کتاب-4

 کاربردهای آزمایشگاهی-5

 بندی مواد صنعتیبسته-6

 سلفون کشی:

شود، فیلم شده مات یا شفاف میای است مات که پس از چسباندن روی سطح چاپسلفون، ورقه
ش، پارگی و آلودگی محافظت سلفون از کار چاپی در برابر گردوغبار، رطوبت، چربی دست، لک، خرا

شود سطح کار چاپی از جالی خاصی برخوردار گردد، سلفون بسته به جنس آن نماید و باعث میمی
 های زیادی است.دارای قابلیت

 نایلون:

اتیلن است های دمشی بر پایه پلیاصطالح نایلون در صنعت روز دنیا و در بازار ایران نایلون، فیلم
اند. نرمی و چقرمگی از یلن گرید سبک خطی و گرید سبک فیلم تولید شدهاتکه از ترکیب پلی

خواص مکانیکی مناسب در این پلیمرهاست که موجب تقاضای زیادی از طرف بازار مصرفی کشور 
های بندی، کیسههای جمع شونده و بستهترین کاربرد نایلون در ساخت فیلمشده است. مهم

 های عریض است.یلونتبلیغاتی و مواد پتروشیمی و نا



 
 

 

 تورنگ چاپ، ارائه دهنده مناسب ترین خدمات طراحی و چاپ
www.ToorangPrint.com 

 

 

شود. نایلون اولین ای از پلیمرها با ساختار پلی آمیدی گفته میدر صنعت روز دنیا، نایلون به دسته
توان ترین و پرکاربردترین اعضای این خانواده در صنعت میالیاف مصنوعی سنتزی بوده که از مهم

 را نام برد. 6.6و نایلون  6نایلون 

 

 نایلکس:

یژه، بهترین گزینه های پایین و کاربردهای واتیلنی با ضخامتهای پلیدر صورت نیاز به فیلم
شوند. پذیر و نازک، فیلم نایلکس نامیده میهای خشک، ضربهاتیلن سنگین است. این فیلمپلی

ها، چقرمگی کمتر، شکنندگی باالتر و شفافیت کمتری دارند و برخی ها نسبت به نایلوننایلکس
توانایی تولید فیلم بسیار ها(، اتیلنها مانند نفوذپذیری کمتر )نسبت به دیگر پلیی آنخواص ویژه

نازک، استحکام باال، تعداد در کیلوگرم بیشتر و مواد افزودنی کمتر باعث تقاضای باالی آن در بازار 
پذیری و دوخت اتیلن سبک به پلیمر پایه، کششمصرفی کشور شده است. با افزودن مقداری پلی

های های فریزری و زباله، دستکش و سفرهدر ساخت کیسه نایلون یابد.ها نیز بهبود میآن
 های حمل میوه و مواد غذایی به کارمی روند.بارمصرف و کیسهیک
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 بسته بندی، نایلکس

 

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=104&%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%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
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=104&%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%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

