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 !میبدان شتریب یچاپ یجىهرها از

رٍند. استفادى جَيريای  بٌ شهار نی بندی تىلیدات چاپی و بسته جَيريا از ابزاريای ضرٍری
يای  بندی از جنبٌ نناسب برای دستیابی بٌ بًترین نتیجٌ چاپی رٍی نحصَالت چاپی ٍ بستٌ

 شَد. سطَح چاپی نختلف نانند کاغذ، نقَا، پالستیک، فلز ٍ غیرى. کلیدی فن چاپ نحسَب نی

نتنَع، يهٌ با یک نَع جَير چاپ پذیر نیستند ٍ کارشناسان انَر چاپی باید از  های چاپ روش در
جَير نناسب ير سطح چاپی ٍ رٍش چاپی نطلع باشند. ایجاد تطبیق ٍ يهاينگی نیان جَيريا، 

ترین انَر در دستیابی بٌ  يای دیداری نَردنظر یکی از کلیدی سطَح چاپی، رٍش چاپی ٍ جلَى
تَاند نحصَل چاپی را  يا نی نَاز است ٍ يرگَنٌ عدم سازگاری نیان آن اپی زندى ٍ چشوخرٍجی چ

 نانند یک کابَس جلَى ديد.

 

 انىاع جىهرهای چاپی مىجىد:-1

چاپی ٍجَد دارند. در ادانٌ تعدادی از  يای انَاع نختلفی از جَيريا بستٌ بٌ تجًیزات ٍ رٍش
 کنیو: يای چاپی را نعرفی نی ترین جَيريای نَرداستفادى در رٍش رایج

خشک  چاپ جَيريای نبتنی بر حالل کٌ از طریق اکسیداسیَن بعد از جىهرهای متعارف: 
 شَند. نی

 شَند. جَيريای نبتنی بر آب کٌ از طریق اکسیداسیَن خشک نی جىهرهای بر پایه آب: 
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قرار بگیرند  UV يای جَيريایی کٌ غلظت خهیری دارند کٌ ٍقتی در نعرض النپ :UV جىهرهای
 شَد. فَرًا خشک نی

جَيريای نتعارف )نبتنی بر حالل/رٍغن( کٌ کهتر سهی بَدى ٍ کهتر يو  جىهرهای گیاه محىر:
 عنَان؛ جَير سیاى(. پایدار دارند. )بٌيای ارگانیک نا ترکیب

( UVيای نتالیک ٍاقعی )نتعارف( یا شبیٌ سازی شدى ) جَيريایی کٌ با پَلک جىهرهای متالیک:
 کنند. شَد ٍ جالی فلز نانندی ایجاد نی ترکیب نی

  

 

 پریدگی: جىهرها و مقاومت در برابر رنگ-2

شَد ٍ  پریدگی دچار نی ( قرار بگیرد، درگذر زنان تدریجًا بٌ رنگUVی ) ير جَيری کٌ در برابر اشعٌ
رٍند در شرایطی کٌ حفظ قدرت رنگ در طَل زنان  ی آن رٍ بٌ نحَی نی يای درخشان ٍ زندى رنگ

يا ٍجَد دارد کٌ جَير  دانٌ يای نتفاٍت رنگ ايهیت داشتٌ باشد، جَيريای نخصَصی برای درجٌ
پریدگی يزینٌ  سازند. این نقاٍنت در برابر رنگ از گذر زنان نقاٍم نی پریدگی ناشی را در برابر رنگ

 کند. بیشتری را ایجاب نی

 دار یا بی پىشش: جىهرها و کاغذهای پىشش-3
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ی شناخت از کاغذ ٍ جَير چاپی آن  اندازى ای دارد ٍ این ايهیت بٌ العادى گزینش جَير ايهیت فَق
کاغذيایی ٍجَد دارند کٌ برای دستیابی بٌ خرٍجی  ايهیت دارد. تنَع ٍسیعی از سطَح چاپی ٍ

کنند تا  دار استفادى نی يا از ٍرق پَشش يا انتخاب کنید. بعضی پرٍژى تَانید از نیان آن عالی نی
يا از ٍرق بدٍن پَشش استفادى  تری بیابند انا بعضی دیگر از پرٍژى ظاير کلی براق ٍ درخشان

 پیدا کنند.تری  کنند تا ظاير طبیعی ٍ نالیو نی

يای پَششی، پر ننفذ ٍ نفَذتر يستند. بٌ يهین خاطر،  بٌ دلیل نداشتن الیٌ کاغذهای بی پىشش
شَند کٌ درنتیجٌ، ظاير ٍ حاصل بصری رنگ  کنند ٍ جذب آن نی جَيريا بٌ درٍن ٍرق رسَخ نی

تاز ای نه شَد. انگار کٌ رٍی جَير نقرى تر پدیدار نی صَرت کهرنگ، نات ٍ گرفتٌ جَير بٌ
ای  اید تا زنانی کٌ جَير جذب ٍرق بی پَشش شد، فقط رنگ نقرى تر( يزینٌ کردى العادى گران )فَق

 ای نات پیدا کند. جَير جلَى

 

شَد ٍ نتیجتًا،  نی چاپ ای )يهان پَشش( دار، جَير رٍی سطح پایٌ ينگام استفادى از کاغذ پَشش
زند.  نهی کیفیت چاپ ای بٌ استفادى از جَيريای رنگی نهتاز )جَيريای استاندارد( يیچ لطهٌ

جَير ٍ کاغذ نشَرت بگیرید تا خرٍجی  حتهًا از کارشناسان انَر چاپی در نَرد گزینش صحیح
 تان در بًترین سطح کیفیت نهکن قرار گیرد. نًایی سفارش چاپی
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ٍ بی پَشش  پَشش دار


