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کیسه های صنعتی و بسته بندی

.شودمیاستفادهمختلفیصنایعدربندیبستهجهتاتیلنپلیهایکیسهازامروزه

مختلف،هایرنگوضخامتسایز،درتولیدقابلیت،پذیریانعطافشفافیت،کم،حجمشاملاتیلنپلیهایفیلمخواصبرخی
.استهدادافزایشگوناگونصنایعدربندیبستهجهترامحصوالتاینمصرفمناسب،پذیریدوختوفیلمرویچاپامکان

دردوختهایماشینورنگ6تافلکسوگرافیکچاپچندالیه،فیلمتولیدآالتماشینازگیریبهرهباکارپالستیکشرکت
،بگبیگوبگ،جامبالینرپودر،ومایعاتبندیبستهجهتبندیآبدوختباصنعتیهایکیسهانواعتولیدامکانمتنوعسایزهای

جهتچاپیارددستههایکیسهورولانواعدارویی،محصوالتوپودربندیبستهجهتاستاتیکضدکیسه،بگپلی،بگپالت
.داردرا...وفروشگاهیتبلیغاتی،مصارف

.شودمیانجاممشتریسفارشبرمبنایتولیدصنایع،گوناگوننیازهایبهتوجهبااستذکربهالزم

:کارپالستیکصنعتیهایکیسهانواعبرخی

داروییمحصوالتوپودرمایعات،بندیبستهجهتبندیآبدوختباصنعتیهایکیسه

وموادمعدنیخانگی،لوازم،هاپالتپوششجهتروپالتیکیسه....

مایعقیربندیبستهجهتمخصوصذوبدمایبا(بگپلی)قیرکیسه

سازیالستیکصنایعدرمصرفجهتپایینذوبنقطهباکیسه



...پودر و مایعات، کیسه های بسته بندی 

کسوگرافیکفلچاپوبندیآبدوخت،الیهسههایفیلمتولیدتکنولوژیازگیریبهرهبا
ومایعاتندیببستهجهتضداستاتیکصنعتیهایکیسهانواعکارپالستیکرنگ،6تا

.نمایدمیتولیدپودر
استفاده...ومانسیبهداشتی،وشویندهغذایی،صنایعمانندگوناگونصنایعدرهاکیسهاین
.شودمی

پودرومایعاتبندیبستهکیسه نام محصول

...وداستاتیکضکیسه،الیهسهکیسه،بندیآبکیسهصنعتی،کیسه سایر اسامی

: بسته بندی
مایعات
مواد پودری
مواد غذایی
 بهداشتیمواد شوینده و

کاربـرد

کاالاتالفازجلوگیریجهتبندیآبدوخت
محمولهوباربلندمدتمحافظت
آساننقلوحمل
محصولرویلوگوونامچاپامکان
قابلیت بازیافت

هاویژگی

میکرون250تا 80معموال 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

ضخامت

مترسانتی 120تا 30معموال
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

عـرض

سانتی متر100تا 40معموال 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

طول

.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق  رنگ

شش رنگ طبق درخواست مشتریتا  چاپ

کیلویی25یا 20های کیسهبه صورت فله در  بندیبسته



کیسه های روپالتی

هاپالتانواعپوششجهتروپالتیهایکیسهچاپ،ودوختامکاناتوچندالیههایفیلمتولیدتکنولوژیازگیریبهرهباما
.نماییممیتولیدراحجیمخانگیلوازمو

UVمانندهاافزودنیبرخیافزودنبامشترینیازدرصورت Stabilizerبنفشماورااشعهدربرابرهاکیسهمقاومت
.یابدمیافزایش

.ندباشمیداراراصنعتیسشوآرهایازاستفادهباحرارتیشرینکقابلیتروپالتیهایکیسهاستذکربهالزم

.داشتن ابعاد دقیق پالت یا شی مورد نیاز استدرنظر محاسبه ابعاد این کیسه ها جهت 



روپالتیکیسه نام محصول

پالت بگ، کیسه صنعتی سایر اسامی

پوشاندن پالت کاشی و سرامیک
پوشش انواع پالت ها
پوشش لوازم خانگی

کاربـرد

ی خاصژبسته بندی آسان و ارزان پالت بدون نیاز به تکنولو
محافظت بلندمدت بار و محموله
 ماورابنفشمقاوم دربرابر اشعه
حمل و نقل آسان
امکان چاپ نام و لوگو روی محصول
 دوخت مناسب
قابلیت بازیافت کیسه

هاویژگی

میکرون 400تا 100معموال 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

ضخامت

سانتی متر1000تا 100معموال
.درخواست مشتری تولید می شودطبق 

عـرض

سانتی متر150تا 120معموال 
.درخواست تا مشتری تولید می شودطبق 

طول

شفاف، آبی
.درخواست مشتری تولید می شودطبق 

رنگ

به صورت فله بندیبسته



کیسه قیر

برایکهدرحالیشودمیاستفادهقیرتانکرهایازمعموالداخلیمقاصددرخصوص.شودمیعرضهبازاربهگوناگونهایروشبهقیر

.شودمیستفادهاPolybag،Bitubagای،بشکهبندیبستهانواعازقیرنوعبهبستهخارجیمقاصد

ونقلوحمللیتقابباقیرمختلفگریدهایبندیبستهبرایکهاستزیستمحیطدوستداروجدیدمحصولیبیتوبگیابگپلی

.شودمیتولیدآسانتراستفاده

بگپلیاخلد(قیرشدنسفتدمایازبیشتروهاکیسهذوبنقطهازکمتر)مناسبدمایدررامایعقیرمحصولاینازاستفادهجهت

اینپسسشودمیترراحتنیزآننقلوحملوشدهسفتقیرشدن،خنکازپس،کنندمیپرباشدمیاتیلنپلیجنسازکه

هایسهکروشایندرکهجاییآناز.دهندمیحرارتذوبنقطهتاوریزندمیمخصوصاستخرهایداخلراشدهبندیبستهقیرهای

استذکربهالزم.شودمیانرژیمصرفوزمانهزینه،کاهشقیر،اتالفازجلوگیریموجب،شوندمیذوبمایعقیرباهمراهنیز

.شدخواهدقیرنفوذپذیریکاهشونرمینقطهافزایشباعثقیربهاتیلنپلیافزودن

بهبزرگسایزهایدریاوقیرکیلوگرم50تا40بندیبستهجهتکوچکسایزهایدرهاکیسهاین،کنندگانمصرفنیازبهباتوجه

.شوندمیتولیدکیلوگرمی1000یاکیلوگرمی300بندیبستهجهتجامبوبگالینرعنوان



قیرکیسه نام محصول

، بیتوبگبگپلی سایر اسامی

و حمل قیربندی بسته کاربـرد

 بندیبستهکاهش هزینه
 قیرانتقال وظروف جایی هبهنگام جادرمحصول گرمایش ازکاهش ضایعات ناشی
بندیهای بستهروشنسبت به سایر ها هزینهدر جویی صرفه
استفاده بهینه از فضای حمل و نقل
 گرمایش محصولهای هزینهکاهش
 ناشی از حمل قیرهای زبالهبازیافت و دفع بشکه و سایر های هزینهحذف
 کیفیت قیر داردافزایش درافزودنی مجاز که  نقش مثبتی عنوان بهاستفاده از فیلم
 قابل انعطافبندی بستهآسان به محل مصرف نهایی با توجه به وزن کم و جایی بهجاامکان
 مصالح ساختمانیکنندگان توزیعایجاد امکان پخش مویرگی برای
 در وزن و سایزهای مختلفبندی بستهامکان
امکان چاپ نام و لوگو روی محصول
 محیط زیستدوستدار

هاویژگی

هرالیهمیکرون 200تا 80معموال 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

ضخامت

 کیلوگرمی50تا 40های بستهبرای : کوچکسایز
 تنی1کیلوگرمی و 300برای بسته های : جامبوبگالینر عنوان بهسایز بزرگ

.طبق درخواست مشتری تولید می شود
سایز

درجه سانتیگراد140تا 125 نقطه ذوب

شفاف
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

رنگ

به صورت فله 
.یردبرخی موارد در عرض های باال به صورت رول خریداری می شود و در کارخانه مصرف کننده دوخت انجام می گ بندیبسته



(الستیک سازی)کیسه با نقطه ذوب پایین 

نولوژیتکازگیریبهرهباکارپالستیکتولیدیکارخانجاتگروه

باهایکیسهتوسعهوتحقیقواحددرخالقمهندسانتالشوروز

تولیدراازیسالستیکصنایعدراستفادهمنظوربهپایینذوبنقطه

.نمایدمی

استحکامبودمباال،(سانتیگراددرجه90تا70)پایینذوبدمای

هاسهکیایناصلیهایویژگیازضربهدربرابرمقاومتوکششی

.باشدمی

ادمووهاافزودنیشاملاولیهموادالستیک،تولیداولمرحلهدر

تیکیالسهایآمیزهانواعوگردیدهمخلوطبنبوریدستگاهدرپخت

وبذنقطهباهایکیسهازمواداینتوزینجهت.گرددمیتولید

هاسهکیکاملنشدنذوبدرصورتچراکه،شودمیاستفادهپایین

بهرمنجدرنهایتوماندهباقیآمیزهدرونناخالصیصورتبهمواد

هاییسهکازتولیدکنندگاناکثر.گرددمیمکانیکیخواصکاهش

EVA(سانتیگراددرجه70-80ذوبنقطه)یراز،کنندمیاستفاده

(سانتیگراددرجه120-135ذوبنقطه)PEهایکیسهبهنسبت

.هستندتریپایینذوبنقطهدارای

کهنمودهتولیدPEهایکیسهازجدیدینسلکارپالستیکشرکت

این.دباشمیتغییرقابلسانتیگراددرجه90تا70ازآنذوبدمای

ازپسوبودهترارزانبسیارEVAهایکیسهبهنسبتهاکیسه

آمیزهدمای)آمیزهبهافزودنیموادحاویهایکیسهشدناضافه

.ددگرمیذوبکامالکیسه،(باشدمیسانتیگراددرجه90حدود



پایینذوبنقطهباکیسه نام محصول

سازید الستیکاموکیسه ،سازیالستیککیسه صنایع  اسامیسایر

بسته بندی دوده
کیسه روغن
 و غبارپرگرد مواد پودری و بسته بندی
 بسته بندی مواد سیستم پخت و...

کاربـرد

کاهش آلودگی محیطی
 مواد افزودنیهدررفت صرفه جویی در
حمل و نقل آسان
کاهش ضایعات تولید
قابلیت بازیافت فیلم

هاویژگی

میکرون 150تا 40معموال 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

ضخامت

سانتی متر80تا 30معموال 
.درخواست مشتری تولید می شودطبق 

عـرض

شفاف
.درخواست مشتری تولید می شودطبق 

رنگ

کیلویی25یا 20های کیسهبه صورت فله در  بندیبسته




