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 کاغذ گالسه

 

کاغذ گالسه نوعی کاغذ است که روکشی براق روی آن کشیده شده تا سطحی صاف و هموار پیدا 
استفادٔه  چاپ ، درکند و مقاومت بیشتری داشته باشد. این کاغذ به علت جذب یکنواخت جوهر

و  کارت ویزیت ها، روزنامه،دار، مجلههای عکستواند به کتابزیادی دارد. از موارد استفادٔه آن می
شود زیرا نشاسته برای هموار نیز از نشاسته و پالستیک استفاده می گالسه کاغذغیره اشاره کرد. در

کنند. کاغذ شدن آن و جذب جوهر و پالستیک برای ضد آب بودن آن به خمیر کاغذ اضافه می
ها بیشتر باشد کیفیت تر باشد یعنی گرماژ آناست که هر چه سنگین ترین نوع کاغذمرغوب گالسه

کنند. هر چه ست. معموالً کارهای رنگی یا اعال را روی کاغذ گالسه چاپ میها بهتر اچاپ روی آن
 تری الزم است.ها بیشتر باشد، کاغذ گالسه سنگینمقدار و تعداد رنگ

دارای پوشش دورو با کیفیت باال و کمی سنگین و با سطحی صاف و هموار را کاغذ  کاغذ چاپ
رنگ باکیفیت خوب نیاز به کاغذی دارد که سطح آن نامند. تکثیر تصاویر تک رنگ و چند گالسه می

صورت یکنواخت جوهر جذب سطح آن شود. کاغذ گالسه در این مورد یکدست و صاف باشد و به
 باشد.ترین میمناسب

 انواع سایز و گرماژ کاغذ و مقوای گالسه:

 و... 01*01، 01*011کاغذ گالسه در سایزهای 

ارائه  131، 111، 001، 031، 011، 001، 040، 013، 001،000، 011، 01، 01گرماژهای 
 شودمی

 موارد مصرف کاغذ و مقوای گالسه:

از مصارف اصلی کاغذ و مقوای گالسه هستند. این نوع کاغذ  کارت ویزیت انواع مجله و جلد آن،
 ها کاربرد دارد.ها و انتشاراتیطور ویژه در چاپخانهبه

 های تولیدکننده کاغذ و مقوای گالسه:شرکت

http://www.toorangprint.com/Products.aspx?ID=1043&%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1045&%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1045&%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87
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(، موریم Hansol(، هانسل )Artoneاند از شینهو )برندهای معروف کاغذ گالسه عبارت
(Moorim( نیوکرون ،)New crownنویا ،) Nevia -اینفینیتی INFINITY 

 باشد.در حال حاضر بیشترین کاغذهای وارداتی از کشورهای کره جنوبی، چین و اندونزی می

 شود.به دو صورت مات و براق و همچنین یک رو و دو رو ارائه می کاغذ گالسه

تر دارای مواد سلولوزی بیشتری هستند و سفیدترند. کاغذهای نامرغوب مواد کاغذهای مرغوب 
ویژه بر اثر گرما، شکننده چربی بیشتری دارند و زردترند. کاغذهای نامرغوب با گذشت زمان و به

 ها را بخورد.شوند و ممکن است موریانه آنمی

 
 کاغذ، گرماژ کاغذچاپ، کاغذ، انواع کاغذ، جنس  : کلمات کلیدی

 


