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نمی  سلفون بر خالف دیگر سازه و روش های بسته بندی که برخی قدمتی بیش از یک قرن دارند، مدت زمان چندانی از پیدایش و ساخت

و در ایاالت متحده ی آمریکا پدید آمد و از همان زمان تحول، دگردیسی و موج های گسترده ای  1924گذرد. سلفون نخستین بار در سال 
 مواد غذایی و کاال ها، که در صنعت و کسب و کار تبلیغات و بازاریابی پدید آورد.  بسته بندی ورا نه تنها در صنعت چاپ 

میالدی و با گسترش دانش و صنعت چاپ و بسته بندی، ابزار های دیگری  60فون جزو مشتق های سلولز به شمار می رود. در دهه ی سل
ت چون پلی اتیلن پدید آمدند ولی سلفون هم چنان جزو یکی از روش های ماندگار و موثر چه در بسته بندی کاال و مواد غذایی و چه در تبلیغا

 قی ماند که البته بی دلیل و توجیه هم نبود.و بازاریابی، با

 

 چیست و چگونه ساخته شده است؟ سلفون

ده است. از ویژگی های مهم و برجسته ی سلفون یکی از پر کاربرد ترین پلیمر ها است که تا کنون صنعت بسته بندی و چاپ به خود دی
 سلفون می توانیم به مقاومت باالی آن در برابر خراش و خرد شدن اشاره کنیم. 

 ویژگی های ساختاری سلفون چه هستند؟

شتری شفافیت سلفون: سلفون شفاف است. به دلیل ترکیب در مشتق های پلیمری و شیوه ی ساخت و پرداخت سلفون، این ماده از شفافیت بی
نسبت به دیگر سازه های پلیمری هم چون پالستیک، نایلون و نایلکس برخوردار است و همین سبب شده تا کاربرد چشم گیر و گفتنی در 

 مواد غذایی باز، به ویژه خشکبار و شیرینی و آجیل داشته باشد.  بسته بندی تصنع

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=532&%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=532&%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=513&%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-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=258&%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=520&%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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دلیل ویژگی های ساختاری و ترکیب های شیمیایی که در ساخت و پردازش سلفون به کار می رود، سلفون در برابر اسید و باز مقاوم است: به 
 هم چون نایلون و نایلکس، در برابر اسید و باز مقاومت بیشتری دارد. بسته بندی سلفون نسبت به دیگر سازه های

نسبت به نایلون و نایلکس، در برابر حرارت تاب آورندگی بیشتری دارد و همین سبب می شود تا  سلفون تاب آورندگی باال در برابر حرارت:
 سلفون گزینه ی بهتر و کاربردی تری برای بسته بندی مواد غذایی باشد.

 کاربرد های سلفون چه هستند؟

و استفاده های گوناگونی دارد. با این حال عمده ی کاربرد های سلفون در صنعت های غذایی برجسته  سلفون در صنعت بسته بندی کاربرد
هستند و بیشتر این صنعت از ویژگی های سلفون برخوردار شده است. در ادامه به شرح دیگر ویژگی و کارکرد های سلفون در صنعت های 

 مختلف می پردازیم:

بر شمردیم، همه سبب شدند تا سلفون بهترین گزینه و انتخاب برای نگه  سلفون یویژگی هایی که درباره  بسته بندی مواد غذایی با سلفون:

باشد. همه ی ما دست کم یک بار غذا، خوراکی، ساالد، میوه و دیگر ماده  بسته بندی نو باز کرد پس از استفادهداری مواد غذایی 

 های غذایی را با روکش و کاور سلفون دیده ایم.

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=520&%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=520&%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=535&%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=535&%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=268&%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=514&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F-(2)
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ای دستگاه های بیمارستانی و استفاده از سلفون در صنعت پزشکی: صنعت پزشکی و تجهیزات پزشکی نیز از فایده و ویژگی هبسته بندی 
سلفون بی بهره نمانده اند. ویژگی چسبندگی، انعطاف و باز شوندگی سلفون سبب شده اند تا سلفون بهترین گزینه برای پوشش کامل و 

 سراسری دستگاه و تجهیزات بیمارستانی و پزشکی باشد.

ه از ویژگی های سلفون بی بهره صنعت البسه و پوشاک: صنعت پوشاک و مد و لباس از دیگر صنعت های پر کاربرد و پر مصرفی است ک
به دلیل ویژگی هایی چون شفافیت، مقاومت در برابر گرما و سهولت لمس بدون آسیب رساندن به لباس، به گزینه و  سلفون نمانده است.

 انتخاب نخست برای بسته بندی و پوشاندن لباس های نمونه در لباس فروشی ها تبدیل شده است.

 

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=523&%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=524&%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%8C-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%B3-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=524&%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%8C-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%B3-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F

