
 تولید و تولیدکننده نایلون شیرینگ

. سازی محصوالت بسیار پیشرفته شده استفاده از انواع نایلون در این بخش ناگزیر است بندی و آماده امروزه صنعت بسته

بندی برخی  بندی محصوالت مختلف است که برای بسته ت مهم برای بستهبنابراین امروزه تولید نایلون شیرینگ یکی از تولیدا

های  بندی عمده است که توسط شرکت رول نایلون شیرینگ یکی از ملزوماتی و تجهیزات بسته. از محصوالت ضروری است

ا به صورت رولی کار را ه شرکت فلکسو پالست با تولید انواع نایلون شیرینگ و سایر نایلون. شود تولیدکننده نایلون عرضه می

 .برای تولید کنندگان عزیز راحت کرده است

شود و از محصوالت داخل آن محافظت  بندی است که با حرارت وکیوم می آل برای بسته نایلون شیرینگ یک نایلون بسیار ایده

دهند و به  د تغییر حالت میگراد قرار بگیرن درجه سانتی 221درجه تا  061ها اگر تحت دمای  این نوع از نایلون. کنند می

، PVC از مواد اولیه. شوند ای انجام می ، تونلی و رودهPVC تولید نایلون شیرینگ در انواع مختلفی شامل. چسبند محصول می

 .شوند پلی اتیلن و پلی افیلن به عنوان مواد اولیه نایلون شیرینگ استفاده می

بندی آن را دارند بستگی  گیرد و ابعاد آن به محصولی که قصد بسته رت میهمچنین تولید نایلون شیرینگ در ابعاد مختلفی صو

لطفا تا انتها با . کنیم ها و کاربردهای خاص نایلون شیرینگ اشاره می در این مطلب قصد داریم به طور مفصل به ویژگی. دارد

 .فلکسو پالست همراه باشید

 نایلون شیرینگ چیست؟

همانطور که قبال هم اشاره . است که این معنی با کاربرد این نایلون ارتباط مستقیم داردشیرینگ در لغت به معنی جمع شدن 

تولید نایلون . چسبد شود که در اثر حرارت جمع شده و به محصوالت داخل آن می کردیم، نایلون شیرینگ به نایلونی گفته می

. تواند از آنها در برابر آسیب محافظت کند میکند،  بندی و عرضه محصوالت کمک می شیرینگ عالوه بر این که به بسته

 .ها، کاربردها و مواد اولیه آنها بستگی دارد نایلون شیرینگ انواع مختلفی دارد که به ویژگی

ترین نکته در رابطه با تولید نایلون شیرینگ این است که نباید ناخالصی داشته باشد؛ چراکه مقاومت خود را تا حدودی از  مهم

اما شرکت فلکسو پالست با اعتباری که نزد . از طرفی تهیه محصول خالص ممکن است کمی سخت باشد .دهد دست می

توانید با  برای سفارش انواع نایلون شیرینگ می. کند مشتریانش دارد، امتحان خود را پس داده و بهترین محصول را ارائه می

 .تماس حاصل فرمایید09198583085  و 12066466120شماره تماس دفتر ما یعنی 

 تولید نایلون شیرینگ چه مراحلی دارد؟

به طور کُلی مراحل تولید نایلون شیرینگ شامل ذوب، سرد شدن و تولید نایلون است که در ادامه با جزئیات به آنها 

 :پردازیم می

tel:+989198583085
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 ذوب مواد

برای تولید این نوع نایلون پس از تهیه . شود ز مواد اولیه مختلفی تولید میهمانطور که قبالً هم اشاره کردیم نایلون شیرینگ ا

این مواد بر حسب دستور تولید خاصی که دارند تحت . ریزند مواد اولیه مورد نیاز، این مواد را درون یک سیلندر مارپیچ می

شوند، با هم مخلوط  ولیه جامد ذوب میدر این مرحله مواد ا. کنند گیرند و حالت خمیری پیدا می فشار و حرارت قرار می

های مورد استفاده برای آن به ابعاد و نوع نایلون  مدت این مرحله و تعداد دستگاه. رود شوند و منافذ بین آنها از بین می می

 .شیرینگ بستگی دارد

 سرد کردن

سپس توسط یک . شوند لندر خارج میآل رسیدند، از سی بعد از اینکه مواد ذوب شده به خوبی مخلوط شدند و به شرایط ایده

با سرد شدن و جامد شدن مواد ذوب شده نایلون . شوند شوند و با تجهیزات سرد کننده به نایلون تبدیل می دستگاه پهن می

 .شود شیرینگ تک الیه و چند الیه ایجاد آماده می

 بندی رول

ابعاد . شود وسط فروشنده نایلون شیرینگ عرضه میهمانطور که گفتیم نایلون شیرینگ معموال به صورت خام و رول شده ت

های آماده شده در  نایلون. متر متفاوت باشد و به نیاز مشتری بستگی دارد سانتی 021تا  6های نایلون ممکن است از  رول

 .شوند شوند و اصطالحاً به فیلم خام نایلون شیرینگ تبدیل می بخش قبل توسط یک دستگاه به صورت مرتب رول می

رکت فلکسو پالست به عنوان بهترین تولید کننده نایلون شیرینگ و همچنین فروشنده نایلون شیرینگ، خدمات فروش ش

توانید برای دریافت اطالعات بیشتر در این  شما عزیزان می. آنالین نایلون شیرینگ را برای مشتریان خود فراهم کرده است

 16069091190و  12066466120شماره تماس دفتر این شرکت یعنی  مورد از سایت فلکسو پالست بازدید نمایید یا با

 .تماس حاصل فرمایید

 های نایلون شیرینگ ویژگی

های نایلون شیرینگ تا حد زیادی به تقاضای مشتری بستگی دارد و فروشنده نایلون شیرینگ باید بر حسب نیاز مشتری  ویژگی

در صنایع مختلف ابعاد و حجم این نایلون متفاوت است و این کار تولید  معموال. ها را در محصول خود ایجاد کند این ویژگی

 .کند نایلون شیرینگ را اختصاصی می

های نایلون  هرچه الیه. شود توان گفت که پالستیک شیرینگ به صورت یک یا چند الیه تولید و عرضه می به طور کُلی می

عالوه بر این سایز . پذیرد مت نایلون شیرینگ هم از این موضوع تاثیر میکند و البته قی بیشتر باشد مقاومت آن افزایش پیدا می

های محصوالت خودمان که کیفیت آن کامال تضمینی  در ادامه مشخصات و ویژگی. و ابعاد نایلون هم ممکن است متفاوت باشد

 .دهیم است را شرح می



 :های رول شیرینگ فلکسو پالست ویژگی

 (هم در عرض و هم در طول)ابر کشش استحکام و مقاومت باال در بر 

 مقاومت باال در برابر پارگی 

 انرژی شکست باال 

 مقاومت مکانیکی باال در برابر سوراخ شدن 

 پذیری و رنگ چاپ نایلون قابلیت 

 قابلیت دوخت مناسب 

  

 فروش رول شیرینگ

ک تواند ی رول شیرینگ می. کند آن را به صورت عمده و به شکل رول شیرینگ عرضه می تولیدکننده نایلون شیرینگ معموال

بندی با تغذیه از رول شیرینگ پالستیک  های بسته دانید که دستگاه احتماالً می. بندی شکیل و بسیار امن به شما ارائه کند بسته

بندی را  خواهید بهترین کیفیت بسته بنابراین اگر می. کنند بندی می کنند و محصوالت تولیدی را بسته شیرینگ را ایجاد می

معموالً برندف شفافیت، ابعاد و کیفیت شیرینگ بر قیمت آن موثر . شیرینگ با کیفیت استفاده کنیدداشته باشید باید از رول 

 .پردازیم است که در ادامه بیشتر به آن می

 انواع نایلون شیرینگ

 شیرینگ تونلی

یک شیرینگ پلی اتیلن این نایلون که با نام پالست. های نایلون شیرینگ، پالستیک شیرینگ تونلی است ترین مدل یکی از متداول

 .گیرد شود مقاومت خوبی دارد و به خوبی شکل می نیز شناخته می

 سلفون شیرینگ

تر است  تر و نازک در واقع این محصول شفاف. سلفون شیرینگ کمی با نایلون شیرینگ متفاوت است و مواد اولیه متفاوتی دارد

توانید از سلفون  بندی محصوالت غذایی را دارید، می قصد بستهبرای مثال اگر . های دقیق کاربرد دارد بندی و برای بسته

 .شیرینگ استفاده کنید

 نایلون شیرینگ حرارتی

https://flexoplast.ir/product-category/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86/
https://flexoplast.ir/product/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af/


این نایلون به . شود بندی شده استفاده می بسته  نوع دیگر نایلون شیرینگ نایلون حرارتی که است که برای وکیوم کاالهای

 .کند چسبد و کامال از آن محافظت می محصول می

 داری از رول شیرینگنگه

در ادامه به . عالوه بر تولید نایلون شیرینگ و فروش آن، نگهداری درست از این محصول هم از اهمیت باالیی برخوردار است

 :توانید از آسیب به نایلون شیرینگ خریداری شده جلوگیری کنید کنیم که با استفاده از آنها می نکاتی اشاره می

 کنید زمان زیادی نگذرد گیرید تا زمانی که از آن استفاده می یلون شیرینگ را تحویل میسعی کنید از زمانی که نا .

 .زیرا ممکن است مقوای داخل آن آسیب ببیند

 سعی کنید رول شیرینگ را دور از آفتاب و رطوبت نگهداری کنید و حتما یک جای خشک برای آن در نظر بگیرید .

 .تواند مناسب باشد محصوالت میپس یک محل مسقف خشک برای نگهداری این 

 های نایلون را به صورت افقی نگهداری کنید تا از سر خوردن آنها جلوگیری کنید رول. 

 بندی کاالهای خود به درجه حرارت آن دقت کنید تا بیش از اندازه ذوب نشود در هنگام بسته. 

  از دور ریز شدن آن جلوگیری کنید و در هنگام سفارش رول شیرینگ عرض ابعاد مناسب را در نظر بگیرید تا هم

 .ها جلوگیری کنید هم از خرابی رول

 کیفیت تولید نایلون تاثیر زیادی بر کاربرد و . نایلون شیرینگ را از یک فروشنده رول شیرینگ معتبر خریداری کنید

 .ماندگاری آن دارد

تر کرده  ترین کیفیت، خرید آن را برای شما راحت شرکت فلکسو پالست با فروش رول شیرینگ با بهترین قیمت و مناسب

ترین زمان ممکن رول نایلون خود را  توانید با ثبت سفارش خود از طریق شماره تماس دفتر شرکت، در سریع شما می. است

 .شیدتحویل بگیرید و از کیفیت آنها اطمینان داشته با

 قیمت نایلون شیرینگ

که در چند سال )قیمت مواد اولیه . توانند بر قیمت تمام شده نایلون شیرینگ برای مشتری تاثیر بگذارند عوامل متعددی می

. ترین عوامل موثر بر قیمت نایلون شیرینگ باشند توانند از مهم ، برند محصول و شفافیت آن می(اخیر به شدت نوسان دارد

توانید برای اطالع دقیق از قیمت بهترین نایلون شیرینگ در انواع مختلف و دریافت لیست قیمت نایلون  میشما عزیزان 

 .شیرینگ از سایت فلکسو پالست بازدید نمایید

 نایلون شیرینگ مناسب را از کجا بخریم؟

دگان نایلون، محصوالت خود را به صورت تضمینی و با بهترین شرکت فلکسو پالست به عنوان یکی از معتبرترین تولیدکنن

ما در این مطلب سعی کردیم تنها به بخشی از جزئیات مربوط به نایلون شیرینگ . کند کیفیت به مشتریان خود عرضه می



فلکسو پالست کنیم برای دریافت اطالعات بیشتر و حتی دریافت مشاوره تخصصی، با شماره تماس دفتر  توصیه می. بپردازیم

 .تماس حاصل فرمایید( 12066466120)

 های متداول پرسش

 گیری استفاده کنیم، باید چه نوع نایلونی بخریم؟ اگر از نایلون شیرینگ برای ضربه

کنید بهتر است از محصوالت  گیری و محافظت از محصوالت خود استفاده می در صورتی که از پالستیک شیرینگ برای ضربه

 .توانید نایلون تک الیه را نیز چند بار دور کاال بپیچید و به صورت چند الیه در بیاورید البته می. اده کنیدچند الیه استف

 نایلون شیرینگ را به صورت عمده خریداری کنیم یا تکی؟

این . ه کنیدبندی مناسب نیاز دارید، بهتر است از نایلون شیرینگ رولی استفاد از آنجایی که برای تولید صنعتی خود به بسته

 .کار هم صرفه اقتصادی بیشتری دارد و هم نیازی به خرید روزانه نایلون ندارد

 تفاوت نایلون شیرینگ و سلفون شیرینگ در چیست؟

بندی  اند اما به هر حال سلفون ویژگی نازک بودن و شفافیت بیشتری دارد و برای بسته این دو محصول بسیار به هم شبیه

 .تر است تر احتیاج دارند مناسب ن سبک و نازکمحصوالتی که به نایلو

 


