
 نایلون رنگی چیست

تر کرده  ترین صنایع بشری تبدیل شده و زندگی را برای همه ما راحت نایلون و صنعت تولید نایلون امروزه به یکی از مهم

ها در مورد مضر بودن نایلون برای محیط زیست هنوز در جریان است اما هنوز هیچ جایگزین موثری برای  اگرچه بحث. است

برای تعریف نایلون باید گفت که نایلون یک ماده پالستیکی یا . آن نیازمند استتوان گفت که انسان به  آن پیدا نشده و می

ماده اولیه نایلون پلی اتیلن است که یک محصول پتروشیمی معروف . دهند پلیمری است که مواد نرم آن را تشکیل می

 .شود محسوب می

نایلون . واع مختلف آن ساخته شده استو در یک آزمایش تصادفی کشف شد و از آن زمان ان 5391این محصول در سال 

انواع مختلف . اند تر و کاربردهای آن متفاوت رنگی یکی از محصوالت نایلونی ضروری است که فرایند تولید آن کمی پیچیده

ها و  نایلون در ادامه بیشتر با انواع. شوند پاسخگوی انواعی از نیازها هستند های تولید کننده نایلون ارائه می نایلون که توسط تیم

لطفاً تا انتها با . در این مطلب قصد داریم به طور ویژه به نایلون رنگی و کاربردهای آن بپردازیم. شویم کاربردهایشان آشنا می

 .ما همراه باشید

 کاربرد پالستیک رنگی

. ای جزئی با هم دارنده شوند که اختالف و تفاوت به طور کُلی محصوالت پالستیکی از این دست شامل نایلون و نایلکس می

نایلون و نایلکس دو محصول متفاوت با روش ساخت، کاربردها و خواص متفاوت هستند که قرار است بیشتر در این مورد 

تری نسبت به نایلکس دارد و به لحاظ عمومی در هنگام فشرده شدن  تر و البته نازک تری سفت نایلون جنس نرم. صحبت کنیم

کند و مقاومت کششی بیشتر آن  تری دارد که کمتر صدا تولید می جنس ضخیم تولید نایلکس اما. ندک صدای بیشتری تولید می

 .داشته باشد شود تحمل وزن باالتری باعث می

بنابراین کاربردهای این دو محصول با هم متفاوت است و نایلکس بیشتر برای حمل محصوالتی که وزن بیشتری دارند استفاده 

توان به نایلکس نسبت  ها، سفره یکبار مصرف و پالستیک زباله را می ها، میوه فروشی شود؛ کاربردهایی مثل کیسه فروشگاه می

اربردهای نایلون صحبت کنیم باید بگوییم که نایلون انواع مختلفی دارد اما نوع کیسه همچنین اگر بخواهیم در مورد ک. داد

ها و به طور کُلی جاهایی که محصوالت آنها وزن کمتری  ها، داروخانه پالستیک آن که تحمل وزن کمتری دارد برای بوتیک

وجود دارد که خدمات متفاوتی به مشتریان آنها  همچنین نایلون رنگی و نایلکس رنگی نیز. گیرد دارند مورد استفاده قرار می

 .کند ارائه می

 برای سفارش و تهیه آسان انواع نایلون و نایلکس با بهترین قیمت، لطفاً با شماره تماس شرکت فلکسو پالست

 .س حاصل فرماییدتما09198583085  ( و)02166499321 
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 انواع نایلون

توان از نایلون  توان گفت که بسیار متنوع هم هستند؛ تا جایی که هم می اند و می ها بر حسب کاربرد آنها مختلف انواع نایلون

ما  در ادامه با. ای بهره برد برای حمل کاالهای فروشگاهی استفاده کرد و هم از آن برای تولید محصوالت کشاورزی و گلخانه

 .همراه باشید تا اطالعات بیشتری در مورد انواع نایلون به خصوص نایلون رنگی به دست آوریم

 نایلون کشاورزی یا نایلون عریض

های چند  نایلون. شوئد و خود انواع مختلفی دارد نایلون کشاورزی نوعی از نایلون است که برای مصارف کشاورزی استفاده می

ها شرایط الزم برای  این نایلون. روند که طول و عرض زیادی دارند ها به کار می کشاورزی و گلخانه الیه برای استفاده در زمین

 .کنند رشد گیاهان در فصول مختلف را فراهم می

شایسته . نوع پنج الیه این نایلون بسیار محکم است و مقاومت زیادی دارد که معموالً برای کارهای کشاورزی مناسب است

های خاص و  هایی را به نایلون عریض افزود که ویژگی توان با هماهنگی کارخانه تولید کننده نایلون افزودنی ذکر است که می

 .کند مفیدی را به آن اضافه می

 فیلم خام نایلون

فیلم خام . شوند شامل مواد ریزی است که ماده اولیه بسیاری از محصوالت و کاالهای پالستیکی محسوب می فیلم خام نایلون

 .دشون های تولید کننده نایلون و به منظور تولید کاالهایی مثل بطری پالستیکی و ظروف استفاده می توسط شرکت

 فیلم استرچ

. شود بندی کاالهای صنعتی استفاده می یک پالستیک بسیار کشسان و سبک است که برای بسته نایلون استرچ فیلم استرچ یا

کنند و آنها را در این  از فیلم استرچ برای نگهداری و محافظت از محصوالت خود استفاده می کارخانه های تولید محصوالت

بندی محصوالت غذایی و کشاورزی کاربرد دارد اما تنها نایلونی نیست که  اغلب نایلون استرچ برای بسته. کنند قالب عرضه می

 !کنند بندی می با آن کاالها را بسته

 نایلون شیرینگ

بندی نایلون شیرینگ است که در انواع ابعاد مختلفی تولید  از محصوالتی که به کمک آن محصوالت صنعتی را بستهیکی دیگر 

در . شوند و خاصیت آنها انعطاف پذیری و جمع شدن در مقابل حرارت است ها نیز از پلی اتیلن تولید می این نایلون. شود می

گیرد و به این صورت دور محصول مورد نظر  عرض حرارت قرار میهای مخصوص در م واقع نایلون شیرینگ در دستگاه

 .مناسب است... بندی و نگهداری انواع محصوالت غذایی، بهداشتی، دارویی و  شیرینگ برای بسته. پیچد می
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 نایلون یا سلفون چسب دار

بندی مورد استفاده قرار  هنایلون پشت چسب دار نوعی از نایلون است که قسمت خارجی آن چسبناک است و اغلب برای بست

ویژگی . توان از نایلون چسب دار برای پوشاندن و محافظت از برخی وسایل مثل وسایل برقی استفاده کرد همچنین می. گیرد می

بندی  احتماال استفاده از این محصوالت برای بسته. شوند ضخامت کم آنهاست ها که با اسم سلفون نیز شناخته می این نایلون

 .اید گوشتی مثل مرغ را دیده محصوالت

 نایلون حباب دار

همانطور . شود، نایلون حباب دار است هایی که برای محافظت از وسایل، به خصوص وسایل برقی استفاده می یکی دیگر از نایلون

ها را پاره های آن اید و حتی حباب های هوایی زیادی دارد که قطعا از آنها دیده که از اسم این نایلون مشخص است، حباب

 .شوند بندی شده می ها معموال بیشتر است و به طور قابل توجهی مانع از آسیب به محصوالت بسته وزن این نایلون. اید کرده

 .تماس حاصل فرمایید  13539199191توانید با شماره تماس دفتر فلکسو پالست  ها می برای سفارش انواع نایلون

 همه چیز در مورد نایلون رنگی

بسیاری از . جه به اینکه این مطلب توجه ویژه ای به نایلون رنگی دارد، سعی کردیم در بخشی جدا به آن بپردازیمبا تو

های  نایلون رنگی برای استفاده. کنند که نایلون رنگی با چاپ خاص به آنها عرضه کنیم ها درخواست می ها و کارخانه فروشگاه

 .های مختلفی دارد دار است که رنگ ن نایلون دستهرود و پرتقاضاترین نوع آ مختلف به کار می

های مختلف کاربرد  ترین استفاده نایلون رنگی و نایلکس رنگی به عنوان کیسه پالستیک دسته دار است که در فروشگاه مهم

 .شود میمثال برای حمل وسایلی که افراد مایل نیستند درون پالستیک مشخص باشند، از نایلون رنگی مشکی استفاده . دارد

  

  

 های متداول پرسش

 شود؟ های نیمه کاره استفاده می چرا از نایلون در ساختمان

از آنجایی که این . های نیمه کاره نیز کاربرد دارند شوند در ساختمان های عریضی که برای مصارف کشاورزی استفاده می نایلون

پس از نایلون عریض . تواند بر کیفیت مصالح ساختمانی تاثیر بگذارند ها هنوز سقف ندارند، شرایط جوی و آفتاب می ساختمان

 .شود فضایی برای کار و تکمیل پروژه استفاده میبرای محافظت از مصالح و ایجاد 

 کنند؟ ها از فیلم خام استفاده می  چرا برخی کارخانه



های پتروشیمی فیلم خام نایلون را که کاربردهای زیادی در صنایع مختلف و به خصوص برای تولید  معموالً اغلب شرکت

کننده نایلون مثل شرکت فلکسو پالست با عرضه فیلم خام،  های تولید بنابراین شرکت. روند محصوالت پالستیکی به کار می

فلکسو پالست با عرضه رول نایلون رنگی با . اند کرده  تهیه این محصوالت را برای تولید کنندگان عزیز در صنایع مختلف راحت

 .کند ای را تامین می ابعاد مختلف نیاز هر تولید کننده

 نایلون رنگی بخریم یا نایلکس رنگی؟

اما نایلکس رنگی با . شود توان نایلون رنگی سبک و نازک تولید کرد و اغلب اوقات نایلون رنگی ضخیم عرضه می وال نمیمعم

بنابراین سعی کنید ابتدا نیاز خود را بشناسید و . شود که با توجه به نیاز شما قابل سفارش است های مختلف تولید می ضخامت

 .را سفارش دهیدبعد با توجه به آن محصول مناسب خود 

 

 


