
 فیلم خام نایلون چیست

و مانند بسیاری از محصوالت دیگر به صورت تصادفی در یک مرکز علمی  5391نایلون نوعی پلیمر پرکاربرد است که اولین بار در سال 

شد اما اولین بار در آن زمان بود که به صورت مصنوعی  ان هم نایلون استفاده میالبته قبل از این زم. توسط واالس کاروترز ساخته شد

 .ساخته شد

بندی و ارائه  این محصول وزن بسیار کمی دارد و برای بسته. شود نایلون از ترکیب پلی اتیلن و انواعی از مواد شیمیای دیگر ساخته می

یابد و مصرف سرانه  امروزه مصرف نایلون به صورت صعودی افزایش می .محصوالت مختلف و همچنین تولیدات صنعتی کاربرد دارد

کنند که در  تولیدکنندگان نایلون، این محصول را به صورت فیلم خام نیز ارائه می. کیلوگرم است 02ای  نایلون در هر فرد خاورمیانه

ها از  مورد محصوالت پالستیکی و نایلوندر صورت تمایل به دریافت اطالعات بیشتر در . پردازیم های بعدی به آن می قسمت

 .بازدید نمایید فلکسو پالست سایت

 ها و کاربردهای انواع نایلون ویژگی

پذیری،  ل انعطافهای عمومی مث ها ویژگی نایلون. ها و کاربردهای آنها آشنا نیستید این قسمت برای شما مفید خواهد بود اگر با انواع نایلون

همچنین در برابر مواد شیمیایی مقاومت زیادی دارند و به مواد غذایی آسیب وارد . استحکام کششی زیاد، درخشندگی و رنگ براق هستند

 :های پر مصرف عبارتند از انواع نایلون. کنند نمی

 ای نایلون گلخانه

امروزه اگر قصد احداث یک گلخانه را داشته . ب افراد اولویت اول استتوان گفت که برای اغل در هر بحثی هزینه بسیار مهم است و می

ابعاد این محصول به شما بستگی دارد و . تر است باشید استفاده از نایلون گلخانه هزینه کمتری نسبت به شیشه دارد و استفاده از آن راحت

های کاربردی  کنند که ویژگی اضافه می ای نایلون گلخانه یی بهها معموال تولید کننده نایلون افزودنی. تواند متغیر باشد ضخامت آن می

 :ها شامل این افزودنی. کند اضافه میجدیدتری به آن 

این کار . شود کند و مانع از تخریب آن می این افزودنی نایلون کشاورزی یا گلخانه را در برابر اشعه فرابنفش آفتاب مقاوم می :UV ضد

 .کند استحکام، کیفیت و طول عمر آن را حفظ می

 افزودنی IR:  هدر . کند است و نایلون را در برابر گرمای بیش از حد حفظ میاین افزودنی به افزودنی ضد مادون قرمز معروف

به رشد  IR بنابراین افزودنی. تواند منجر به سرد شدن گلخانه شود و رشد گیاهان را با مشکل مواجه کند رفت این اشعه می

دارد که نایلون کشاورزی  در واقع گلخانه به گرما احتیاج. کند کند و از هدر رفت انرژی جلوگیری می بهتر محصوالت کمک می

 .دهد کند و نیاز به وسایل گرمایشی را کاهش می آن را تامین می

 

https://flexoplast.ir/
https://flexoplast.ir/
https://flexoplast.ir/product/%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://flexoplast.ir/product/%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 افزودنی EVA: گاهی . شود پذیرتر شدن نایلون و مقاومت آن در برابر خشک شدگی و شکنندگی می این افزودگی باعث انعطاف

تر شدن نایلون، احتمال  ه از این افزودنی به دلیل نرمممکن است وزش تند باد منجر به پارگی نایلون شود که در صورت استفاد

 .یابد آن کاهش می

 

 یک افزودنی همه کاره وجود دارد که به آن: افزودنی ضد رطوبت Anti fog شود نایلون ضد  شود که باعث می نیز گفته می

 .آب ، روان کننده ، ضد فرسایش و ضد اشتعال شود

 نایلون چسب دار

البته نباید این . شود نایلون چسب دار در سطح خارجی خود خاصیت چسبندگی دارد و باعث چسبیدن آن بر روی سطوح مورد نیاز می

. رود این نایلون برای جلوگیری از ورود عوامل خارجی به یک ظرف یا وسیله به کار می. نوع نایلون را با سلفون چسب دار اشتباه گرفت

. گذارد شود اما در برابر عوامل خارجی غیر قابل نفوذ است و ردی از خود بر سطح وسایل بر جای نمی حتی جدا میچسب این نایلون به را

دهد  کند و نشان می شود و از ایجاد خط و خش جلوگیری می کنید استفاده می از این نوع نایلون بر روی بسیاری از وسایل برقی که تهیه می

 .که وسیله نو است

 گنایلون شیرین

این . بندی محصوالت صنعتی کاربرد دارد و طیف وسیعی از صنایع به آن احتیاج دارند نوعی از نایلون است که برای بسته نایلون شیرینگ

در نایلون شیرینگ کیفیت بسیار مهم است و کم . کند بندی می چسبد و آن را به نوعی بسته رخورد حرارت به سطح محصول مینایلون با ب

ها این  مزیت نایلون شیرینگ فلکسو پالست نسبت به سایر نایلون. کیفیت بودن این نایلون ممکن است از کارایی آن تا حد زیادی کم کند

 .توانید آن را رولی و آماده تهیه کنید است که به صورت اختصاصی می

 نایلون حباب دار

های حباب دار نقش  این نایلون. اید های آنها را امتحان کرده اید که حباب دارند و از بین بردن حباب هایی را دیده حتما تا به حال نایلون

ایل و محصوالت خانگی که نیاز به مراقبت جدی دارند تقریبا تمام وس. شوند ضربه گیر دارند و برای حفاظت از وسایل حساس استفاده می

 .گیرند ها حتی برای اسباب کشی نیز مورد استفاده قرار می این نایلون. شوند ها محافظت می با این نایلون

ا تهیه شرکت فلکسو پالست تولید کننده انواع نایلون و مشتقات پالستیک است که محصوالت خود را در انواع مختلف و طبق سفارش شم

 20599433905برای اطالع از قیمت دقیق انواع نایلون و سفارش محصوالت، لطفا با شماره تماس دفتر فلکسو پالست یعنی . کند می

 .تماس حاصل فرمایید 09198583085 و

 فیلم خام چیست؟
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توان  شود که با آن می ای از مواد را شامل می فیلم خام دسته گسترده .یکی دیگر از محصوالت پالستیکی فیلم خام پلی اتیلن است

در واقع ماده اولیه کاالهایی مثل ظروف پالستیکی، بطری پالستیکی یا برخی دیگر از وسایل بر پایه . محصوالت مختلف را تولید کرد

 .پالستیک همین فیلم خام نایلون است

است که متناسب با نیاز شما ... پذیری، چگالی پایین  خود مثل نفوذ ناپذیری، استحکام، انعطاف های خاص هر نوع از فیلم خام دارای ویژگی

کاربرد . باشد... تواند رنگی، چاپی و  فیلم خام قابلیت ترکیب شدن با مواد مختلف مثل کاغذ و آلومینیوم را نیز دارد و می. شود ارائه می

چسب، ساختمان سازی، محوطه سازی، تولیدات مختلف صنعتی و دارویی و بسیاری دیگر از بندی، کیسه پالستیکی، بر فیلم خام در بسته

 .مواردی است که تقریبا نامحدود هستند

 :توانیم اشاره کنیم توان به موارد زیر می اشاره کنیم می کاربردهای فیلم خام تر به اگر بخواهیم جزئی

 بندی مواد غذایی بسته 

 تولید لوازم پزشکی مثل سرم و سرنگ 

 تولید مواد پالستیکی مورد استفاده در وسایل الکترونیکی 

 تولید بادکنک 

 بندی محصوالت دارویی بسته 

 بندی محصوالت کشاورزی بسته 

 ها بازی  بندی اسباب بسته 

 

رضایت تمام مشتریان خود را کسب کرده است شرکت فلکسو پالست به عنوان معتبرترین تولید کننده فیلم خام در ایران مفتخر است که 

توانید برای سفارش محصوالت پالستیکی و اطالع از قیمت  شما عزیزان می. دهد های دیگر را توسعه می و هر روز به همکاری با شرکت

 .تماس بگیرید( 23539199291و  20599433905)آنها با شماره تماس شرکت فلکسو پالست 

 


