
که یکی از یکی  شویدمیچه قدر بیشتر در دنیای بسته بندی گشت و گذار کنید با محصوالت متفاوتی آشنا  هر

دارید.  هایتانسؤالکامل و درستی به  هایجوابنیاز به  رسدمیاما وقتی نوبت به انتخاب  رسندمیبهتر به نظر 

متفاوتی وجود دارند که بسیار شبیه به  هایانتخاباین مسئله در بسته بندی های غذایی بسیار مهم است زیرا 

.کنیممیصحبت  هایشانتفاوتبه کاغذ شیشه ای و سلفون و  راجع. امروز رسندمیهم به نظر   

 

 کاغذ شیشه ای

. کاغذ شیشه شودمیکه کاغذ شیشه ای چطور ساخته  ایدشدهاگر با کاغذ مومی آشنا باشید تا حدودی متوجه 

 شدهمیکاغذ پرس  بعدازاینکهکاغذ صاف و نرم است که در برابر هوا، آب و روغن مقاوم است. ای یا گالسین یک 

و  شوندمیطی یک پروسه به نام سوپر کلندر، یک ست از غلتک ها روی کاغذ های فشار داده  شودمیخشک  و

قرار گیرند. جهتیکالیاف فیبری کاغذ در  شوندمیو باعث  کنندمیرا صاف  هاآن  

یا  گیردمیشکلی شفاف و تمیز دارد که هر چیزی که در آن قرار  شودمیاغذی که از این پروسه حاصل ک

رنگ موجود در بازار است اما در رنگ های  ترینمتداول. کاغذ شیشه ای سفید دهدمیرا نشان  شودمیپیچیده 

شیشه ای هیچ مواد شیمیایی  چاپ کرد. در مراحل ساخت کاغذ هاآنروی  توانمیو  شوندمیمختلف تولید 

قابل بازیافت و تجزیه هستند و هیچ خطری برای بسته بندی مواد غذایی  کامالً هاآنوجود ندارد برای همین 

.شوندمیندارند. کاغذ های شیشه ای برای بسته بندی کیک، نان، شیرینی، شکالت، صابون و غیره استفاده   

 

 سلفون

در برابر روغن و باکتری مقاوم  طورهمین. کندنمیبه راحتی در آن نفوذ  شفاف است که هوا یالیهیکسلفون 

مواجه شده باشید اما  کنیدمیاست. شما ممکن است با سلفون در بسته بندی بسیاری از موادی که خریداری 

متوجه نشده باشید که با سلفون سر و کار  کردندمیکه خاصیت کشسانی دارند فرق  اشخانگیچون با نوع 

سلفون بسیار شبیه به پالستیک معمولی است اما در حقیقت سلفون از سلولزی که از چوب،  بااینکهشتید. دا

سلفون تجزیه پذیر است اما در مراحل  بااینکه. شودمیاست ساخته  شدهگرفتهکتان، کنف و دیگر منابع گیاهی 

شیمیایی برای از بین بردن سولفور یا  هایحماممثال  عنوان به) شودمیاستفاده  یساخت آن از مواد شیمیای

(.شودمیبرای سفید و نرم کردن سلفون استفاده   

 



 کاغذ شیشه ای یا سلفون؟ کدام بهتر است؟

ی بسته بندی، برای انتخاب بین کاغذ شیشه ای و سلفون باید یک  زمینه دردیگر  هایانتخابهمانند بسیاری از 

را از خودتان بپرسید. سؤاالتسری   

بال بسته بندی مواد غذایی هستید یا غیر غذایی؟آیا دن  

 آیا دنبال زیبایی هستید یا محافظت از محصول؟

 سازگاری بسته بندی با محیط زیست چه قدر برایتان مهم است؟

 

هم کاغذ شیشه ای و هم  بااینکهید بسته بندی مناسب را انتخاب کنید. توانمی هاسؤالبعد از جواب دادن به این 

ای بسته بندی مواد غذایی مناسب هستند هر دو مزایا و معایب مربوط به خودشان را دارند که سلفون بر

سایت تورنگ بخوانید. ترتخصصی هایمقالهید در توانمی  

  

 

 


