کاغذ کاهی ،کاغذی تجدیدپذیر

کاغذ کاهی یا کاغذ روزنامه یا کاغذ ساندویچی کاغذی است کٌ از تفالٌ چَب ٍ بدٍن استفادى از
عهلیات نکانیکی ساختٌ نی شَد .این کاغذيا در برابر نَر نقاٍنت پایینی دارد ٍ لطیف ٍ شکنندى
است ،بٌ يهین دلیل دارای قیهت ارزان تر نسبت بٌ سایر کاغذيا است.
گايی نهکن است کاغذ کايی یا يهان کاغذ ساندٍیچی را از خهیر اٍلیٌ چَب تَلید کنند کٌ نعهَال ً
گرناژ  24- 24گرم است ٍ رنگ آن سایٌرٍشن ٍ دارای سطحی است کٌ اجازى نیديد چاپ رٍی آن
با ٍضَح بًتر ٍ بیشتر نسبت بٌ کاغذيای رٍزنانٌ دیگر انجام شَد .عرض دستگاى يای تَلیدکنندى

ً
حدٍدا  5151تا  5571نیلینتر يست.
این کاغذ

این کاغذ يهان طَر کٌ از نام آن پیداست کاغذی است کٌ نخصَص رٍزنانٌ است .سفید است.
سطح نسطح آن قدرت جذب باالیی دارد ٍ نعهَال ً برای چاپ روزنامه از ناشین افست رٍل استفادى
نیشَد.
کاغذ کاهی برای کاريای ينری سریع ٍلی درعینحال نَقتی استفادى نی شَد .این کاغذ برای
استفادى در طراحی يای خام ٍ اٍلیٌ بزرگ ٍ يهچنین طراحی يای نَقتی کٌ با نداد شهعی ٍ یا
نداد زغالی انجام نی شَد ،استفادى نی شَد.
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کاغذيای رٍزنانٌ یا يهان کاغذيای کايی بٌصَرت دفترچٌ یا در سایزيای نختلف دیگر در بازار
عرضٌ نی شَند ٍ رنگ آن نعهَال ً فیلی رنگ است ٍلی نهکن است بٌصَرت رنگی يو تَلید شَد.
از ٍیژگی يای این کاغذ نی تَان بٌ نقاٍنت نناسب آن در زنان چاپ ٍ کشش سطحی نناسب آن
اشارى کرد.
نَارد استفادى دیگری از کاغذ کايی یا يهان کاغذ ساندویچی نی تَان بٌ آن اشارى کرد در صنعت
غذایی است .این کاغذيا در اکثر نَقع برای استفادى بٌ عنَان دٍر پیچ ساندٍیچ ٍ يهبرگر ٍ یا
بٌ عنَان سینگل زیر پیتزا استفادى نیشَد  .کاغذ ساندٍیچی با تَجٌ بٌ قدرت جذبی کٌ دارد ٍ در
باال بٌ آن اشارى شد قدرت جذب انَاع سس يا ٍ رٍغن يای فست فَد را دارا است ٍ .بنابراین
طرفداران زیادی درزنینٌٔ فست فَد دارد .يهچنین اکثر رستَرانداران ٍ یا آشپزخانٌ يای از کاغذ
کايی بٌعنَان دم کش روی برنج استفادى نیکنند.
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از کاغذ کاهی يهچنین نی تَان در خیاطی بٌعنَان کاغذ الگى استفادى کرد کٌ اکثراً بٌ دلیل قیهت
نناسب ٍ يهچنین اندازى نناسب برای کشیدن انَاع الگَيا نَرد استقبال زیادی از سَی خیاطان
قرار نیگیرد.
*طبق آنار بٌدست آندى در کشَر کاغذ کايی نَرداستفادى در ایران  21تا  24/4گرم بر نترنربع
است کٌ در کشَريای پیشرفتٌ  24گرم بر نترنربع است .يهچنین این کاغذ از دٍ ننبع تَلید
نی شَد کٌ یکی بازیافت کاغذ ٍ دیگری استفادى از ضایعات کارخانٌ يای صنایع چَبٍ .لی اکثر
کشَريای تَلیدکنندى تهایل بٌ بازیافت کاغذ دارند تا استفادى از چَب.

با تَجٌ بٌ اینکٌ کارخانٌ چَب ٍ کاغذ نازندران تنًا تَلیدکنندى کاغذ روزنامه در ایران است .ننبع
استفادى برای تَلید این نَع از کاغذ نعهَال ً استفادى از چَب است .کٌ درگذشتٌ بیشتر از جنگليای
کشَر برای تَلید استفادى نیکردند ٍ ٍاردات بسیار کو بَد .انا اکنَن بٌ دلیل نحدٍدیت يایی کٌ
در راستای بًرىبرداری از جنگل يا گذاشتٌ شدى است بسیاری از نَاد اٍلیٌ نانند چَب از طریق
ٍاردات تأنین نی شَد .با تَجٌ بٌ اینکٌ دستگاى يای تَلیدکنندى این کاغذ در ایران بسیار قدیهی
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بَدى ٍ نهی تَان کیفیت کاغذ انرٍز را از این دستگاى يا تَلید کرد بنابراین بیشتر این کاغذ از طریق
ٍاردات از کشَريای دیگر تأنین نیشَد.
در صَرت نیاز بٌ خرید کاغذ کاهی ٍ اطالع از قیمت به روز کاغذ کاهی نی تَانید بٌ صفحٌ فروش
کاغذ کاهی در سایت تَرنگ چاپ نراجعٌ نهایید.
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