
فیلم های بسته بندی
99پالستیک کار، بهمن 



فیلم های صنعتی و بسته بندی

چاپامکانومتر10عرضتاچندالیهویکهایفیلمتولیدتکنولوژیازگیریبهرهباکارپالستیکتولیدیکارخانجاتگروه
کاشیامیدنی،آشوغذاییصنایعجملهازگوناگونصنایعمصرفموردبندیبستهوصنعتیهایفیلمانواعرنگ،6تافلکسوگرافیک

.نمایدمیعرضهوتولیدرا....وساختمانیمصالحخانگی،لوازمسرامیک،و

:کارپالستیکاتیلنپلیهایفیلمویژگی
گوناگونهایضخامتدرتولیدقابلیت
باالکششیاستحکام
باالدماهایدرکاربری
شدگیسوراخبرابردرباالمکانیکیمقاومت
 باکتریالآنتیو ( ضد الکتریسیته)استاتیک آنتیامکان ایجاد خاصیت

:کارپالستیکصنعتیهایفیلمانواع

اتیلنپلیشرینکفیلم
هودشرینکفیلم
اتیلنپلیاسترچفیلم
(تیوبییاایرودهفیلم)اتیلنپلیرول



فیلم شرینک پلی اتیلن

دستگاهازاستفادهباکهاستشفافیپالستیکیپوشششودمیگفتهنیزشرینگاشتباهبهگاهیکهشرینکنایلونیاشرینکفیلم
دورشودشرینکاسترقراکهکاالییاندازهبامتناسبفیلمازایقطعهترتیببدین.شودمیاستفادهبندیبستهجهتپکشرینک
ورتصبهوشدهمنقبضهابرش،تونلانتهاییقسمتدرکاریخنکوحرارتیتونلازعبورازپسوگیردمیقرارمحصول
.دهدمیجایخوددررامحصولغالفی،
هداشتی،بموادنگهداریوبندیبسته:دارندمختلفیمصارف،هاآنپلیمرنوعوهاالیهتعدادبهتوجهباشرینکهایفیلم

سوجات،منشیرآالت،سرامیک،وکاشینظامی،مصارفعمومی،مصارف،شیمیاییموادپزشکی،تجهیزاتکشاورزی،محصوالت
...وسلولزیمحصوالت

وبندیبستهایداریپمشتریان،نیازبراساسضخامتواندازهدرتنوعچاپ،قابلیتشفافیت،دلیلبهاتیلنپلیشرینکهایفیلم
بندیستهبصنعتدرایویژهجایگاهمناسب،قیمتواستفادهراحتی  سبکی،،پذیریانعطافآسان،حملوجاییبهجاهمچنین

.اندکردهپیدابزرگوکوچکهایجعبهکنسرو،قوطی،چونمحصوالتی
.باشندیمپاکتییادارگاستتیوبی،یاایروده،(التک)فیلمصورتبهذیلتصویرشرحبهشرینکفیلمهایرولنوع

.باشدیم...وکورهازمحصولعبوریزمانوکورهحرارتنایلون،جنسکاال،وزنواندازهتابعشرینکفیلمضخامتواندازهانتخاب

،تکالصورتبهرینکشفیلمانواعتولیدقابلیتشرینکفیلمتولیددرتجربههاسالازمندیبهرهباکارپالستیکشرکت

.داردراپاکتیوایروده



اتیلنپلیشرینکفیلم نام محصول

رول شرینک، پوشش شرینک، شرینک پک، شرینک حرارتی، نایلون شرینک
.شودمیموارد به اشتباه عنوان شرینگ نیز استفاده گاهی

سایر اسامی

:بندیبسته
غذاییمحصوالت 

و نوشابهمعدنی های آببطری
دارویی و بهداشتیحصوالت م

خانگیلوازم 
کاشی و سرامیکبندی بسته
شیرآالتبندی بسته
پارچه و فرش و موکت و انواع رولبندی بسته

کاربـرد

 چندالیهو تکالیه
 گوناگونهای ضخامتتولید در عرض و قابلیت
 استحکام کششی باال
قابلیت رنگ پذیری و چاپ مناسب
 نشدسوراخمقاومت مکانیکی باال در برابر
باکتریالآنتیو ( ضدالکتریسیته)استاتیک آنتینیاز امکان ایجاد خاصیت صورت در
شفافیت و وضوح باال
قابلیت استفاده در دمای باال
قابلیت بازیافت

هاویژگی

میکرون 150تا 40معموال 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

ضخامت

سانتیمتر300تا 30
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

عـرض

شفاف
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

رنگ

ا جهت جلوگیری از خردشدن بها بوبین، تقویت مترمیلی76، قطر داخلی بوبین اتیلنپلیرول پوشیده شده با لفاف 
.استپذیر امکانپالستیکی های درپوشاستفاده از 

بندیبسته



فیلم شرینک هود

بندیبستهجهترولتصوربه،چاپییاسادهفیلماین.باشدمیپالتیشرینکیاهودشرینکفیلم،شرینکهایفیلمانواعازیکی
.شودمیتولیدوضوحقابلیتباوباالشوندگیجمعقدرتپارگی،دربرابرمقاومتحرارتی،مقاومتباهاپالت
نیز...وفریزوچالیخکولر،لباسشویی،ماشینمانندخانگیلوازمبندیبستهجهتشرینکنوعاینهاپالتبندیبستهبرعالوه
.شودمیاستفاده
ازمحافظت،ثانویهبندیبستهبهنیازبدوننقلوحملهایهزینهگیرچشمکاهشنقل،وحملزماندرپالتمقاومتوتثبیت

ویژگیاز،مصرفازقبلمحصوالتبندیبستهشدنبازازجلوگیریخورشید،ماورابنفشاشعهوخاکوگردبرابردرمحصوالت
.آیدمیشماربهمحصولاینهای

بستهنوعاینودنبمناسبواسترچفیلمباهاپالتپوششبامقایسهدرهودشرینکهایدستگاهبابندیبستهسرعتباالبودن
.باشندمیهودشرینکمصرفافزایشعواملازدارند،تیزهایگوشهکهکاالهاییوهاپالتبرایبندی
پالتعرضیبترتبدین،شودمیمحاسبهشودشرینکاستقرارکهپالتیارتفاعوعمقعرض،برمبنایهودشرینکفیلماندازه
.باشندمیفیلمهایگاستمحاسبهمبنایآنعمقوفیلمعرضمحاسبهمبنای

چندالیهصورتهبهافیلماینتولیدبهتر،شوندگیشرینکهمچنینوماورابنفشاشعهبرابردرفیلممقاومتافزایشمنظوربه
.باشدمی(کواکستروژن)



(روپوش)شرینک هود  نام محصول

شرینک کاور، شرینک پالت، شرینک پالت صنعتی
.شودمیموارد به اشتباه عنوان شرینگ نیز استفاده گاهی 

سایر اسامی

...بسته بندی پالت ، لوازم خانگی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و  کاربـرد

 تثبیت و مقاومت پالت در زمان حمل و نقل
 ثانویهبندی بستهحمل و نقل بدون نیاز به های هزینهگیر چشمکاهش
محافظت از محصوالت در برابر گرد و خاک
محافظت از محصوالت در برابر اشعه ماورابنفش
جلوگیری از بازشدن بسته بندی محصوالت قبل از مصرف
خاصیت آنتی استاتیک
قابلیت بازیافت

هاویژگی

میکرون 300تا 80معموال 
.تولید می شوددرخواست مشتری طبق 

ضخامت

بر منبای اندازه پالتمترسانتی260تا 80
.تولید می شوددرخواست مشتری طبق 

عـرض

پالتسانتی متر بر مینای اندازه200تا 120معموال 
.می شودتولید مشتریدرخواست طبق 

طول

شفاف ،مشکی، آبی
.می شودتولید مشتریدرخواست طبق 

رنگ

رنگ فلکسوگرافیک6تا 1
.می شودتولید مشتریدرخواست طبق 

چاپ

جهت جلوگیری از ها بوبین، تقویت مترمیلی76، قطر داخلی بوبین اتیلنپلیرول پوشیده شده با لفاف 
.استپذیر امکانپالستیکی های درپوشخردشدن با استفاده از 

بندیبسته



فیلم استرچ پلی اتیلن

،باشدمی(LLDPE)پایینچگالیباخطیاتیلنپلیآناصلیاولیهمادهکهاستایچندالیهاتیلنپلیفیلممتداولناماسترچ،فیلم

دلیلبه.ودشمیاستفادهبزرگابعاددرخاصاقالموهاپالتمانندمحصوالت،محافظتوبندیبستهجهتاسترچهایفیلماصوالً.است

.رودمیشماربهبندیبستههایروشکارآمدترینوبهترینازیکیاسترچفیلمباال،دواموکمضخامت

:گرددمیاضافهکاالبهزیرخواصنیازصورتدر

(Anti-UV )جهت افزایش مقاومت و ماندگاری در برابر نور خورشید

(Anti-Static )ضد الکتریسیته ساکن، جهت جلوگیری از جذب گرد و غبار



اتیلنپلیاسترچفیلم نام محصول

نایلون استرچ، پوشش پالت، پوشش دستی پالت، استرچ پالت  سایر اسامی

 دستیاسترچ
استرچ ماشینی

انواع

یا ماشینی پالتدستی بندی بسته
زبالهبندی بسته
کوتاه و سبکهای رولآسان پالت با استفاده از بندی بسته
 بار و محمولهبلندمدت محافظت

کاربـرد

 جهت افزایش امنیت و حمل و نقل و انبارش کاالبندی بستهتضمین استحکام
افزایش امنیت و مدیریت موجودی انبار
مقاومت باال در برابر سوراخ شدن با توجه ساختار چندالیه
وضوح باال برای بازرسی محصوالت
حفاظت در برابر اشعه ماورابنفش
محافظت در برابر لغزش

هاویژگی

میکرون 50تا 17
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

ضخامت

سانتیمتر150تا 45
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

عـرض

متر6000تا 200
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

طول

شفاف
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

رنگ

درصد350تا 150
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

میزان کشش

دی میبنبسته، براساس نیاز مشتری در کارتن نیز مترمیلی76، قطر داخلی بوبین اتیلنپلیرول پوشیده شده با لفاف 
.شودبندی میبستهو در نهایت روی پالت شود 

بندیبسته



(تیوب-ای رول پلی اتیلن روده 

پارچه،وکت،موفرشمانندرولیمحصوالتانواعبندیبستهجهتاغلبشودمیتولیدتیوبصورتبهمحصولاینکهنجاییآاز

محیطدرودموجغباروگردبرابردرشدهبندیبستهکاالینگهداریوسطححفاظتجهتپوششیعنوانبهوداردکاربرد...ولوله

نقشاال،کازحفاظتبرعالوهشودچاپاتینپلیپوششرویمحصولتولیدکنندهتجاریعالمتولوگوچنانچه.رودمیکاربه

.کندمیایفانیزرابرندمعرفی

حاصلسیاهرنگدهدکاهشراپالستیکیهایلولهبر(UV)ماورابنفشاشعهسوءاثراتزیادیحدتاتواندمیکهعواملیازیکی

آسیبآفتابورنمقابلدرشدیداهالولهاین،گرددنمیاستفادهسبزهایلولهتولیددرمادهاینآنجاکهازوباشدمیصنعتیدودهاز

.شوندمیمکانیکیـفیزیکیخواصافتدچاروپذیرند

بستهبراینورضدکاوردتولیبهاقدامگرامیتولیدکنندگانبهرساندنیاریونقیصهاینرفعبرایاستمفتخرکارپالستیکشرکت

درآنتولیدوبودهیوویکنندهتثبیتافزودنیشاملکهشدهساختهاتیلنپلیچندالیهفیلمازکاوراین.استنمودههالولهبندی

.استپذیرامکانچاپرنگ6باهمراهمتنوعهایرنگ

هاپوششاینازخودمحصوالتبندیبستهجهتسبز،هایلولهصادرکنندهونندهکتولیدمعتبرهایشرکتاغلباستذکربهالزم

.نمایندمیاستفاده



اتیلنپلیرول نام محصول

فیلم روده ای
 ضدنورکاور
فیلم تیوبی
پوشش پالستیکی

سایر اسامی

فرش و موکت بندی بسته
توپیپارچه بندی بسته
انواع لولهبندی بسته
پوشش لوله سبز
داکت و پروفیلبندی بسته
انواع رولبندی بسته

کاربـرد

سهولت در استفاده و حمل
مقاومت باال در برابر آب و هوا و خوردگی
قابلیت استفاده در شرایط آب و هوایی متفاوت
 گوناگونهای ضخامتقابلیت تولید در عرض و
قابلیت رنگ پذیری و چاپ مناسب
 شدگیسوراخدربرابر مقاومت مکانیکی باال
باکتریالآنتیو ( ضدالکتریسیته)استاتیک آنتیامکان ایجاد خاصیت ،صورت نیازدر
 باالشفافیت و وضوح
قابلیت بازیافت

هاویژگی

.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق  ضخامت

.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق  عـرض

.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق  رنگ

ا جهت جلوگیری از خردشدن بها بوبین، تقویت مترمیلی76، قطر داخلی بوبین اتیلنپلیرول پوشیده شده با لفاف 
.استپذیر امکانپالستیکی های درپوشاستفاده از 

بندیبسته




