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 چاپ روی نایلون و نایلکس

 

شود و سفارشات با تعداد و حجم کم با این روش انجام تک چاپ میصورت تککه به چاپ سیلک
 .یا همان چاپ سیلک اسکرین روشی برای چاپ نوشته و یا تصویر است چاپ سیلک .شوندمی

 .طرحی که قرار است توسط چاپ سیلک انجام شود باید نقاط درشت داشته باشد

ها خواهید از چند رنگ استفاده کنید باید محدوده رنگطرح یا نوشته باید واضح باشد و اگر می
 .شودها با هم انجام میاین کار برای ادغام نشدن رنگ .دار باشدمشخص و فاصله

 چاپ فلکسو

جهت  .باشدصورت رول میشود و روش آن بهاستفاده می چاپ فلکسو از کلیشه ژالتینی برای
 .شودگویند، استفاده میرنگ که کلیشه دیجیتال هم به آن می ۶سفارش تصویر از کلیشه 

های فلکسو ماندگاری بسیار زیادی داشته و برای چاپ مجدد لزومی به ساخت کلیشه مجدد کلیشه
 .ستنی

 چاپ هلیوگراور

چاپ هلیوگراور بسیار شبیه چاپ فلکسو است؛ و تنها تفاوت بین این دو چاپ مقدار زیاد سفارش 
تر از کلیشه تر و پرهزینهصورت سیلندری ساخته شده که هزینه سیلندر گرانبوده و کلیشه آن به

 .باشدژالتین می

 های مختلف در چاپ نایلونانواع رنگ

 .های مخصوص استفاده کردتوجه به نیاز باید از رنگدر چاپ سیلک با 

 :باشدصورت زیر میهای مختلف موجود در بازار بهرنگ

 .گیردهای پالستیک که برای چاپ پارچه مورداستفاده قرار میرنگ-

 .گیردکه از آن برای مواد پالستیکی و خشک که زبر دارند مورداستفاده قرار می PP رنگ-
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 .شودکه از آن برای مواد پالستیکی چرب استفاده می اتیلنرنگ پلی-

های   PVC شود و میزان چربی آن در مقایسه باهم گفته می  PVC که به آن رنگ  DYO رنگ-
 ایرانی بیشتر هست

 شود.، کارتون و برچسب استفاده میچاپ لیبل و از آن برای

 چاپ نایلکس

چاپ  یا چاپ رول به رول فلکسو گرافیک، دستگاهی ست که قابلیت چاپ نایلکس دستگاه
 های مختلف را دارد.رنگ بر روی رول نایلکس ۸از تک رنگ تا  نایلکس

رنگ چاپ نایلکس داشته باشیم که برای  ۶توان تا در چاپ نایلکس که کیفیت خوبی هم دارد می
چاپ نایلکس هر رنگ روی نایلکس شود و توسط دستگاه هر رنگ یک کلیشه ژالتینی آماده می

 شود.چاپ می

شود و برای کیلو و بیشتر با دستگاهی اتوماتیک انجام می ۰۳۳در چاپ نایلکس در تیراژهای 
 باشد.صرفه نمیکیلو به ۰۳۳تیراژهای زیر 

های قیمت و با هزینه طراحی باالیی که دارد کارخانههای اتوماتیک چاپ نایلکس، گراندستگاه
 کنند.های چاپ نایلکس استفاده میز دستگاهبزرگ ا

 ۰۳مزایای چاپ نایلکس در کیفیت چاپ باال و معایب آن، مشتری حداقل سفارش نایلون را باید 
 صرفه باشد.هزار تا به باال بدهد تا به

 چاپ نایلون فلکسو

شود. ه انجام میپذیر بنام کلیشگیری از یک صفحه انعطافای از فرایند چاپ است که با بهرهنمونه 
در چاپ نایلون فلکسو با استفاده از کلیشه که از جنس ژالتین یا الستیک بوده عمل چاپ صورت 

تواند برای چاپ بر روی در اصل نسخه مدرنی از لترپرس است که می چاپ نایلون فلکسوگیرد.می
استفاده قرار گیرد. های پالستیکی، فلزی، سلفون و کاغذ موردتقریبًا هر نوع بستر، ازجمله فیلم

بندی رو از چاپ نایلون فلکسو برای چاپ بر روی بسترهای غیر متخلخل جهت انواع بستهازاین
 .شودای استفاده میطور گستردهمواد غذایی به
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ها نیاز به کیفیت باال های چاپ نایلون فلکسو ازنظر کیفیت ابتدایی بودند و برچسباصوالً دستگاه
های بزرگی ، پیشرفت۰۹۹۳شد. از سال خر با استفاده از فرایند افست چاپ میداشت و تا همین اوا

  های چاپ حاصل شد.در کیفیت چاپ نایلون فلکسو، صفحات چاپ و رنگ

عنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی شناخته به چاپ نایلون زغال فروشی چاپ نایلون و ازجمله
های تولیدی خود در بازارهای بردن سطح کیفی زغال های تولید زغال برای باالشود. شرکتمی

برند. امروزه از چاپ نایلون زغال داخلی ناگزیرند از چاپ نایلون زغال فروشی باکیفیت سود می
های زیادی ها و مسئولیتشود، بلکه برای آن نقشفروشی فقط برای محافظت از کاال استفاده نمی

 .اندقائل
مکانیک با  ,PLC بندی با سیستمآالت بستهوشی یک نمونه از ماشیندستگاه چاپ نایلون زغال فر

 کند.بندی میبسته  صورت پیلوپکچشم فتوسل و مکانیک ساده بوده که محصوالت را به

 چاپ نایلون دسته رکابی

باشد. کاربرد چاپ نایلون دسته رکابی در می ۵۲kg چاپ نایلون دسته رکابی حداکثر تحمل وزن
ها، باشد؛ اما بیشترین کاربرد چاپ نایلون دسته رکابی در سوپر میوهالت سنگین میجابجایی محصو

 .باشدها و هایپر مارکت ها و غیره میها، فروشگاهسوپر گوشت، ابزارفروشی
های مختلف بر اساس سلیقه صورت شفاف و غیر شفاف در رنگچاپ نایلون دسته رکابی که به

ترین و بزرگ ۰۳×۵۳سایز تولیدی چاپ نایلون دسته رکابی سایز  ترینباشد. کوچکتولید میقابل
 .باشدمی ۹۲×۸۲سایز تولیدی 

شود. همچنین چاپ نایلون در هر کیلو تعداد بیشتری را شامل می چاپ نایلون دسته رکابی در
دسته رکابی به نسبت استقامت باالیی در تحمل وزن دارد. به همین دلیل چاپ نایلون دسته رکابی 

 .گیردفروشی مورداستفاده قرار میای و عمدههای زنجیرهر مصارف فروشگاهد
باشد. همچنین سایز چاپ نایلون دسته رکابی کیلوگرم می ۴استحکام چاپ نایلون دسته رکابی تا 

 باشد:شامل سایزهای زیر می

۴۳ × ۰۳ 
۴۴ × ۰۴ 
 ۲۲ × ۴۲ 
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۶۲ ×  ۲۲ 
۴۲ × ۶۲ 
 ۹۳×  ۴۳ 
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