
 پالستیک سلفون

از . شود بندی مواد غذایی است که در ابعاد خانگی و صنعتی از آن استفاده می ها برای بسته ترین نایلون سلفون یکی از پرمصرف

کردند و از ورود عوامل خارجی مثل میکروب و  بندی می تر نیز با استفاده سلفون مواد غذایی را بسته قبل  های خیلی زمان

امروزه نیز برای سالم نگه داشتن محصوالت غذایی و رساندن آن به دست مشتری، باید از  .کردند حشرات به آن جلوگیری می

کنیم به طور مفصل به نایلون سلفون، کاربردهای آن و بهترین روش خرید  ما در این مطلب سعی می  .سلفون استفاده کنیم

 .لطفاً با ما همراه باشید. سلفون اشاره کنیم

ترین قیمت و بهترین  ن تولید کننده سلفون و مشتقات آن است که این محصوالت را نازلشرکت فلکسو پالست بزرگ تری

کند و در  ها و ابعاد مورد نظر شما آماده می های سفارشی شما را با ویژگی فلکسو پالست نایلون. کند کیفیت عرضه می

توانید با شماره تماس دفتر فلکسو  ن میبرای سفارش انواع نایلون و سلفو. رساند ترین زمان ممکن به دست شما می سریع

 .تماس حاصل فرمایید09198583085 ( و )02166499321 پالست

 سلفون چیست؟

از نایلون دانست که برای  توان نوع خاصی رود درست نیست و سلفون را می ها به کار می کلمه سلفون که برای انواع نایلون

کشند و در منزل  سلفون می... های عزاداری بر روی خرما، حلوا، میوه و  شاید دیده باشید که در مراسم. بندی کاربرد دارد بسته

 .کنند هم از این نایلون برای نگهداری غذا و برخی از مواد غذایی از آن استفاده می

ها، رطوبت و  یی به منظور محافظت از آنها در برابر نور خورشید، گرد و غبار، میکروباستفاده از سلفون بر روی این مواد غذا

توان جلوی آن را  توانند به طور مستقیم باعث آلودگی یا فاسد شدن مواد غذایی شوند که با نایلون می این عوامل می. است... 

 .گرفت

 انواع سلفون

 :اگر بخواهیم به انواع سلفون اشاره کنیم شامل. مختلفی طراحی شده استسلفون انواع مختلفی دارد و که برای کاربردهای 

 سلفون متاالیز

رود و از قرار گرفتن محصوالت در معرض آفتاب و مواد مختلف  بندی چیپس و پفک به کار می سلفون متاالیز برای بسته

فلز این . شود معموالً با آلومینیوم ترکیب میسلفون متاالیز به معنی نوعی سلفون است که حاوی فلز است و . کند جلوگیری می

 .شود مواد غذایی فاسد نشوند نوع سلفون باعث می

 سلفون صدفی
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نایلون . دارند تا از فاسد شدن آنها جلوگیری کنند دانید برخی از مواد غذایی مثل گوشت را در سردخانه نگه می همانطور که می

 .رود نین موادی به کار مینوعی سلفون ضخیم است که برای چ  سلفون صدفی

 سلفون استرچ

شود و مقاومت کششی، چسبندگی و کشسانی باالیی دارد که  بندی بر روی پالت و تولیدات صنعتی استفاده می این نوع از بسته

را با اسم سلفون ضخیم  سلفون نایلون استرچ .شود کاال در مقابل گرد و غبار، رطوبت و حتی ضربه کامال مقاوم شود باعث می

 .شناسند نیز می

 سلفون حرارتی

بندی محصوالت پرتعداد مثل  شیرینگ معمولی برای بسته. سلفون حرارتی یا سلفون شیرینگ دو نوع کاربردی مختلف دارد

سلفون حرارتی در صنایع . رود بندی لوازم برقی مثل تلویزیون به کار می برای بسته PVC اربرد دارد و شیرینگآب معدنی ک

آورند؛ اما باید گفت که نایلون شیرینگ هم نوعی  زیادی کاربرد دارد و معموال آن را جدا از انواع نایلون سلفون به حساب می

 .سلفون است و این دو جدا از یک دیگر نیستند

 سلفون شفاف

موادی . توان از سلفون شفاف برای نگهداری آنها استفاده کرد یک سری مواد غذایی نیازی ندارند از خورشید دور بمانند و می

مزیت این کار . توان از آنها استفاده کرد شوند و با خیال راحت می بندی می مثل ماکارونی به راحتی در سلفون شفاف بسته

 .ل غذایی و همچنین زیبایی بیشتر آن استمشخص بودن کیفیت محصو

 سلفون محافظ

شود سلفون محافظ  ها و بازار برای مصارف خانگی و برخی مصارف صنعتی استفاده می نوع دیگری از سلفون که در فروشگاه

بینید که برای  دقت کرده باشید نایلون نازکی را می... اگر تا به حال به دخل خوراکی هایی مثل خرما، انجیر، کشمش و . است

این مدل از سلفون معموالً کشسانی بیشتری دارد، . رود جلوگیری ترشح مواد و همچنین محافظت از ممحصوالت به کار می

 .نازک و شفاف است و برای مصارف معمولی کاربرد دارد

 بندی با بهترین کیفیت خرید سلفون بسته

تان داشته باشید تا بتوانید با استفاده از آنها اصول درست انتخاب سلفون قبل از خرید نایلون سلفون باید برخی نکات را در ذهن

 :های نایلون سلفون خوب شامل برخی از ویژگی. بسته بندی با کیفیت را تشخیص دهید

 نرم و صاف بودن نایلون سلفون 
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 ها انعطاف پذیری بسیار زیاد سلفون نسبت به اغلب نایلون 

  شود هوا وارد ظرف نشود باعث میچسبندگی خودکار و بسیار باال که 

 نازک بودن نایلون 

 عدم چسبندگی بیش از حد نایلون که نشانه خراب بودن آن است 

شرکت فلکسو . توجه داشته باشید که برای خرید سلفون با کیفیت حتما باید آن را از تولید کننده سلفون معتبر تهیه کنید

کند و با تضمین کیفیت خود اعتماد  با کیفیت خدماتی فراتر از سطح بازار ارائه می تولید نایلون ها تجربه پالست با سال

شامل سلفون، با شماره تماس دفتر فلکسو پالست کنیم برای سفارش انواع نایلون  توصیه می. آورد مشتریان را به دست می

 .تماس بگیرید( 16069091190و  12099466120)

ها سر و  توان به همه آنها اشاره کرد اما اگر خودتان با این نایلون نهایت هستند و نمی کاربردهای سلفون در مصارف مختلف بی

ای  شوید که این نوع پالستیک، به خصوص سلفون چسب دار چه کاربردهای گسترده کار داشته باشید به خوبی متوجه می

 .دارد

 های خاص نایلون سلفون ویژگی

برخی از این . کنند ها و خصوصیات منحصر به فردی دارد که به انتخاب شما خیلی کمک می بندی ویژگی ون سلفون بستهنایل

 :ها شامل ویژگی

 شفافیت و براق بودن سلفون

شود در نظر مشتری  نایلون سلفون شفاف یک ویژگی بسیار خاص دارد که همان شفافیت و براق بودن آن است و باعث می

بندی شوند جذابیت بیشتری  اگر محصوالت تولیدی شما، به خصوص اگر خوراکی باشند در نایلون سلفون بسته. باشدچشم نواز 

دهند که شفافیت و درخشندگی  اصول بازاریابی نشان می. خواهند داشت و مشتری به کیفیت آنها اطمینان بیشتری دارد

کنید، حتما خرید سلفون را در  کنیم اگر در صنعت فعالیت می میپس توصیه . محصول تاثیر مستقیمی بر مقدار فروش آن دارد

 .نظر داشته باشید

 مقاومت باال و قابلیت دوخت پذیری

شود در صنایع به خوبی تخلیه هوا و  بندی قابلیت دوخت پذیری ان است که باعث می های نایلون سلفون بسته یکی از ویژگی

اسب باید دوخت مناسبی داشته باشد تا از ورود مواد و اکسیژن جلوگیری بندی من یک بسته. محکم کردن آن صورت بگیرد

نایلون سلفون به علت مقاومت باالی خود در برابر مکش هوا برای ایجاد خلع محکم عمل . کند؛ به خصوص در صنایع غذایی

 .دهد کند و امکان خرابی نایلون در اثر دوخت را کاهش می می

 استقامت باال
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جدای از . ایع ممکن است محیط دستگاه بسیار گرم شود و حرارت ایجاد شده منجر به خرابی نایلون شوددر بسیاری از صن

گیرند باید توانایی مقاومت در برابر  بندی قرار می هایی که در محیط گرم بسته نایلون سلفون حرارتی، برخی دیگر از نایلون

ها برای  دهد، یکی از بهترین انتخاب آلی که در برابر گرما نشان می یدهنایلون سلفون به دلیل مقاومت ا. حرارت را داشته باشند

 .چنین تولیداتی است

 بندی قیمت پایین نایلون سلفون بسته

شود  رغم مقاوم و کیفیت باالی نایلون، قیمت پایینی دارد که باعث می شود و علی سلفون از مواد اولیه پلی اتیلنی ساخته می

اگر این نایلون را به صورت رول یا عمده خریداری کنید و از یک فروشگاه منصف سفارش . ه باشدتولید صنعتی شما به صرف

 .های شما کمتر نیز خواهد بود بگیرید، احتماالً هزینه

 قیمت سلفون

قیمت سلفون تا حد زیادی به قیمت مواد اولیه، . کنید اگر قصد خرید سلفون را دارید احتماالً به قیمت آن نیز فکر می

بندی متفاوت  برای مثال قیمت سلفون شیرینگ با قیمت سلفون بسته. هایی مد نظر شما و نوع کاربرد آن بستگی دارد ویژگی

متری  011به طوری که قیمت سلفون . تواند بر قیمت سلفون موثر باشد همچنین ابعاد سلفون و مقدار خرید شما نیز می. است

 .داری ندارند و رابطه معنیمتری قطعاً متفاوت است و این د 0111با 

بندی و سایر انواع آن با شماره تماس شرکت  شود برای دریافت لیست قیمت سلفون و اطالع از قیمت سلفون دسته توصیه می

 .تماس حاصل فرمایید( 16069091190و  12099466120)فلکسو پالست 

 چیست؟ cpp فیلم

شود و به صورت لمینت  عی نایلون سلفون شفاف محسوب میاست که نو cast polypropylene  مخفف کلمه cpp کلمه

افزایش استقامت، مقاومت و زیبایی  cpp هدف از به کار بردن فیلم. شود های پالستیکی دیگر استفاده می شده بر روی ورقه

 cpp ت سلفوننیز وجود دارد که قیمت آن باالتر اس opp بندی به نام نوع دیگری از سلفون بسته. پالستیک مورد نظر است

 :های منحصر به فرد خود را دارد که شامل این نوع سلفون ویژگی. است

 ها شفافیت و درخشش بیشتر نسبت به سایر انواع سلفون 

 استحکام و دوام باال 

 های رنگ و چربی مقاومت در برابر لکه 

 ضد رطوبت 

 بندی مقاومت کششی باال و قابلیت استفاده در هر نوع بسته 



یا انواع  cpp توانید برای سفارش و خرید نیز هست و شما عزیزان می cpp و opp لید کنننده سلفون شفاففلکسو پالست تو

 .ها، با ما تماس بگیرید دیگر سلفون

 های متداول پرسش

 شود؟ بندی محسوب می آیا سلفون شیرینگ نیز نوعی نایلون سلفون بسته

در واقع در اغلب موارد از . حساس بوده و چسب خاصی ندارد سلفون شیرینگ نیز نوعی سلفون صنعتی است که به حرارت

کنند اما سلفون شیرینگ یا سلفون حرارتی برای دسته خاصی از  بندی محصوالت استفاده می سلفون چسب دار برای بسته

 .چسباند کاربرد دارند محصوالت که دستگاه با حرارت نایلون را به کاال می

 ایی تاثیر دارد؟آیا سلفون بر سالمت محصوالت غذ

در واقع محصوالت مختلف . کند کند و به آنها آسیب وارد نمی ساختار نایلون سلفون طوری است که از محصوالت محافظت می

بنابراین به شایعاتی که در مورد آسیب سلفون به مواد غذایی وجود دارند نباید . گذارد غذایی و سایر کاالها تاثیر منفی نمی

 !ٌهمین. دهد شود و ماندگاری آن را افزایش می یژن و گاها نور به غذا میسلفون مانع از رسیدن اکس. توجه کرد

 آیا نایلون سلفون نیز خاصیت چاپ پذیری دارد؟

خواهید و همچنین به تعداد رنگی که احتیاج دارید قابل انجام  چاپ روی سلفون با توجه به نیاز شما و کیفیت کاری که می

روشی که برای . کند آل است که البته قیمت نایلون را نیز متاثر می بلیغاتی بسیار ایدهچاپ روی نایلون سلفون یک ایده ت. است

بنابراین فلکسو . بر قیمت تمام شده چاپ تاثیر گذار است...( چاپ هلیو، فلکسو، سیلک و )کنید و دستگاه چاپ  چاپ استفاده می

 .سلفون را ارائه کند چاپ روی نایلون تواند با توجه به هزینه قابل پرداخت شما بهترین روش پالست می
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