نایلون استرچ چیست
امروزه نایلونها به بخشی از زندگی ما انسانها تبدیل شدهاند و حتی میتوان صنعت را با نایلون شناخت .نایلون در هر
گوشهای از زندگی ،کسب و کار ،صنعت و به طور کُلی مصارف ما دیده میشوند و کاربرد گستردهای پیدا کردهاند .نایلون انواع
مختلفی دارد که هر کدام برای کاربردهای متنوعی طراحی و تولید میشوند و مزایای خاص خود را دارند .اگر بخواهیم در
مورد کاربرد نایلون و تولید نایلون صحبت کنیم ساعتها میتوانیم بحث کنیم اما قصد این کار را نداریم .شما در این مطلب با
نایلون استرچ ،انواع آن ،کاربردها و مزایا ،نحوه خرید و استفاده از آن آشنا میشوید.

شرکت فلکسو پالست به عنوان یک بزرگترین تولید کننده استرچ میتواند سفارش انواع نایلون استرچ شامل استرچ صنعتی،
استرچ غذایی و  ...را بپذیرد و در اسرع وقت تحویل دهد .فلکسو پالست کارخانه تولید استرچ  42ساعته است که فیلم خام
استرچ یا آماده آن را با بهترین کیفیت و آنالین یا حضوری به فروش میرساند .شما عزیزان میتوانید برای خرید استرچ
فکلسو پالست با شماره تماس دفتر ما ( 14099266140و )09198583085تماس حاصل فرمایید.

استرچ چیست؟
نایلون استرچ نوعی نایلون شفاف است که خاصیت کشسانی ،چسبندگی و انعطافپذیری بسیار باالیی دارد و برای بستهبندی
تولیدات صنعتی مختلف استفاده میشود .این نوع نایلون نیز از پلی اتیلن ساخته میشود که آن را برای بستهبندی انواع کاالها
کاربردی میسازد .استرچ در دو نوع استرچ غذایی و استرچ پالت (به آن استرچ صنعتی هم گفته میشود) ساخته میشود.

استرچ غذایی را احتماالً در هرجایی میتوان مشاهده کرد و همان نایلونی است که سلفون نیز نام دارد و برای بستهبندی و
وکیوم مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرد .اما استرچ پالت در صنایع گوناگون برای بستهبندی محصوالت صنعتی و حفاظت
از آنها در برابر انواع آسیبها استفاده میشود .در واقع کاالهایی که در کارخانهها تولید میشوند تنها در صورتی به خوبی روی
پالت قرار میگیرند که با استفاده از نایلون استرچ ثابت شوند و این کار حمل آنها را سادهتر میکند.

از ویژگیهای استرچ صنعتی یا استرچ پالت میتوان به ضخامت مناسب آن اشاره کرد که هم حمل بار را سادهتر میکند و هم
دوام و مقاومت کششی خوبی دارد .قابلیت کشسانی این نوع استرچ  111تا  911درصد است که باعث میشود کیفیت کار
باالتر برود.

ویژگیها و مزایای استرچ پالت:


مقاومت کششی باال (با یک کشش جزئی پاره یا سوراخ نمیشود و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار نمیدهد)



پیچش مناسب دور کاال



حالت نگرفتن زیر نورد خورشید



عدم واکنش با محصوالت مختلف غذایی و صنعتی



کاهش وزن بستهبندی کاالها



افزایش سرعت بستهبندی محصوالت



جلوگیری از ورود مواد مضر ،رطوبت و بخار به محصوالت تولیدی



کاهش هزینه حمل و نقل با راحت کردن فرایند بستهبندی و حمل

کاربرد استرچ
سلفون استرچ یک محصول بسیار حساس است که برای حفظ کیفیت ،آن را نمیتوان به صورت فلهای و بدون رول ارائه کرد.
بنابراین در جاهایی که به فیلم خام استرچ یا فیلم استرچ اشاره میکنیم ،فلهای بودن آن را اصالً در نظر نگیرید .اصلیترین
کاربرد استرچ این است که با استفاده از آن میتوان به صورت دستی یا ماشین پالت کاالها را بستهبندی کرد و از محیط
خارجی جدا کرد .این کار به خصوص در خصوص مواد غذایی بسیار مهم است و از این روست که استرچ غذایی مخصوص
تولید میشود.

کارخانه تولید کننده استرچ با عرضه استرچ با کیفیت به شما کمک میکند کیفیت محصوالت خود را تضمین کنید و بابت خطا
یا پاره شدن استرچ نگران نباشید .بنابراین باید دقت داشته باشید که استرچ (به خصوص استرچ غذایی) را از یک تولید کننده
استرچ مناسب تحویل بگیرید.

یکی از مهمترین عواملی که باعث کیفیت باال تولید استرچ میشود ،استفاده از ماشینآالت به روز است .شرکت فلکسو پالست
با استفاده از مواد اولیه درجه یک و ماشینآالت صنعتی مدرن شفافیت و انعطاف سلفون استرچ را بینظیر ارائه میکند .فلکسو
پالست با تضمین کیفیت محصوالت خود ،خیال شما را بابت ماندگاری و کیفیت آنها آسوده میکند.

ویژگیهای نایلون استرچ

عالوه بر ویژگی کشسانی نایلون استرچ که باعث میشود بستهبندی به خوبی صورت بگیرد و کیفیت محصوالت حفظ شود ،این
نوع نایلون ویژگیهای دیگری نیز دارد .فیلم استرچ ممکن است  0تا  5الیه باشد که این بر کاربرد و ویژگیهای آن موثر
است .هرچه این الیهها بیشتر باشد مقاومت و کیفیت نایلون افزایش مییابد اما به هر حال ضخیم بودن نایلون گاهی اوقات
مسئله اول نیست.
مزیت مهم این نوع نایلون به بسیاری از نایلونهای بستهبندی دیگر این است که برای بستهبندی آن نیازی به حرارت نیست.
برخی از مهمترین ویژگیهای استرچ شامل:
تطبیقپذیری با انواع کاالها

فیلمهای استرچ در ابعاد مختلفی تولید میشوند و قدرت کشسانی آنها کمک میکند بر سطح انواع محصوالت بچسبند و به
خوبی آن را بستهبندی کنند .همچنین شفافیت این نوع استرچها باعث میشود ظاهر جذابتری داشته باشند و مشتری را
ترغیب به خرید آن کاال کنند.

حمل آسان

این نایلون معموال برای بستهبندی صنعتی کاربرد دارد و بر روی پالت به کار میرود .بنابراین پیچیدن چند الیه از استرچ به
دور محصول باعث میشود حمل آنها راحتتر شود و زمان بارگیری و جابجایی بار کاهش پیدا کند .صرفه این نایلون برای
ارائه محصوالت صنعتی بسیار مناسب است.

محافظت از کاالها

یکی از بهترین مزایای نایلون استرچ محافظت از کاال در برابر رطوبت ،گرد و غبار ،صدمات فیزیکی و ضربه است که بازدهی
تولید را افزایش میدهد .با استفاده از استرچ ذخیره و حمل کاالها باعث خراب شدن آنها نمیشود و دوروریز آنها به حداقل
میرسد.

وزن پایین

نایلون استرچ نسبت به بسیاری از نایلونها وزن کمتری دارد و با پیچیدن دور کاال وزن زیادی به آن اضافه نمیکند .ضخامت
پایین و کشش زیاد این نایلون دلیل وزن پایین آن است و نسبت به محصولی مثل جعبه بسیار سبکتر است.

صرفه اقتصادی

بستهبندی با استفاده از نایلون استرچ بسیار اقتصادی است و یک محصول صنعتی فوقالعاده محسوب میشود .بسیاری از
وسایل بسته بندی مقاومت ،پوشش و زیبایی نایلون استرچ را ندارند و صرفه اقتصادی را برای صنعت مورد نظر کاهش می
دهند .بنابراین بهترین کار این است که از نایلون استرچ حداکثر استفاده را بکنید و دور ریز کمتری داشته باشید.

تولید استرچ با ضخامتهای مختلف
یکی از بهترین محصوالت موجود در بازار استرچ  5الیه است که عالوه بر خاصیت کشسانی ضخامت فوقالعادهای دارد که آن
را مقاوم میسازد .شما با استفاده از این محصوالت  %0111کشسانی نایلون را تجربه میکنید که باعث کاهش مصرف نایلون و
در نتیجه کاهش هزینههای شما میشود .فلکسو پالست نایلون استرچ را با انواع ضخامتها و در همه ابعاد درخواستی شما
ارائه میکند و با این کار دور ریز را به حداقل میرساند .توجه داشته باشید که نایلون استرچ باید آنقدر با کیفیت باشد که از
محصول بستهبندی شده محفاظت کند و در عین حال کشش خود را حفظ کند.

انواع فیلم خام استرچ

فیلمهای استرچ به طور کُلی( هم استرچ غذایی و هم استرچ پالت )در دو نوع ماشینی و دستی تولید میشوند:

استرچ دستی :این نوع استرچ که قدیمیتر است و به نایلون سنتی نیز معروف است بدون دستگاه استفاده میشود ،معموال در
خانهها کاربرد دارد و با دخالت دست کمتر حالت استریل دارد .عالوه بر این سلفون دستی باعث کاهش راندمان و باال رفتن
هزینه نیروی انسانی میشود که برای تولید عمده کافی نیست.

استرچ ماشینی :بستهبندی محصوالت با استفاده از فیلم استرچ ماشینی سرعت بیشتری دارد و صرفه اقتصادی فوقالعادهای
دارد .با استفاده از این محصول شما کمترین هزینه را بابت نیروی انسانی پرداخت میکنید و ماشینآالت با سرعت باال و بدون
دخالت دست کاالهای مورد نظر را بستهبندی میکنند.

مزایای نایلون سلفون استرچ فلکسو پالست


پشتیبانی و مشاوره قبل از خرید توسط تیم تخصصی فلکسو پالست



اضافه کردن افزودنیهای مورد نیاز شما بر حسب سفارش



ارائه استرچ ضخیم  5الیه با باالترین کیفیت



به صرفه بودن قیمت استرچ با توجه به کیفیت و ویژگیهای آن



ارائه سلفون مناسب ماشینی و دستی



قابلیت تولید و تحویل در ابعاد مختلف



نازکی ،شفافیت ،انعطاف پذیری و مقاومت کششی مناسب



سازگاری با بستهبندی انواع محصوالت



و...

خرید استرچ سفارشی با کمترین قیمت
شما میتوانید با توجه به نیازهای خود فیلم استرچ مناسب را تهیه کنید و آپشنهایی را برای سفارشیسازی حداکثری به آن
اضافه کنید .برای مثال رنگ استرچ ،مات بودن فیلم استرچ ،ترکیبات مقاوم در برابر الکتریسیته ساکن ،اشعه فرابنفش و گرد و
خاک و بسیاری دیگر از خواص را به نایلون استرچ اضافه کنید .این خواص با استفاده از افزودن مواد خاصی ایجاد میشوند که
بر روی قیمت نایلون هم تاثیر میگذارند.

قیمت نایلون استرچ به یک سری نکات مختلف بستگی دارد و البته با توجه به شرایط بازار ممکن است بسیار متغیر باشد .شما
ممکن است با توجه به مقدار تولید خود به تیراژهای مختلفی از نایلون استرچ احتیاج داشته باشید که این مسئله بر قیمت
نایلون تاثیرگذار است .همچنین نوسانات قیمت مواد اولیه ممکن است بر قیمت استرچ در آن زمان تاثیرگذار باشد .به طور
کُلی عواملی مثل کیفیت استرچ ،کیفیت مواد اولیه ،رنگی بودن ،خواص سفارشی و تعداد الیههای استرچ بر قیمت آن موثرند.
ضمنا شایسته ذکر است که قیمت استرچ صنعتی معموال از استرچ غذایی باالتر است.

شما عزیزان برای اطالع از قیمت دقیق انواع نایلون استرچ و فیلم خام استرچ ،میتوانید با شماره تماس دفتر فلکسو پالست
( 14099266140و  )16069591195تماس بگیرید.

