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أفالم زراعية

اج األفالم الزراعية في تعدّ شركة بالستيك كار من إحدى الشركات الرائدة إلنت. يتزايد كل يوم استهالك البالستيك في صناعة الزراعة
.إيران والتي تقوم بإنتاج جميع أنواع األفالم واألكياس الزراعية وعرضها منذ سنوات

.يتم إنتاج هذه األفالم في عروض وسماكات مختلفة ومن المركبات البوليمرية المختلفة حسب استخدامها

:أنواع األفالم البالستيكية لشركة بالستيك كار هي كما يلي

لفة أنابيب الري

فيلم الدفيئة

الغطاء الثاني للدفيئة

 فيلم األنفاق

فيلم الغطاء العضوي للتربة

فيلم تطهير التربة

غطاء الكرم

غطاء باقة الموز

.توفر استخدام المواد المضافة المختلفة إمكانية خلق الميزات الخاصة في األفالم الزراعية

.للمنتجأو الميكانيكية يساعد بعض هذه المواد المضافة على متانة أكثر للمنتج، ويزيد من بعض الميزات الضوئية والحرارية والفيزيائية



:نقوم بدارسة بعض هذه المواد المضافة وتأثيراتها فيما يلي
مقدار نقل الضوء تسهّل إزالة الغبار من السطح الخارجي للفيلم عن طريق المطر أو الغسل البسيط وتمنع من انخفاض

.من الفيلم
مادة مضافة مضادة للغبار

Anti-Dust

:سطحية للفيلمتمنع هذه المادة المضافة من خلق الضباب وتساقط قطرات المياه من خالل تغييرات في الخصائص ال
 الضرر الناتج عن قطرات المياهتقليل
 أقل للسموم ومبيدات الحشراتحاجة
 حرق أوراق النباتات نتيجة لضوء أشعة الشمس على قطرات المياهمنع
 اتاتالمزيد من الضوء في الدفيئة عن طريق منع خلق الضباب، مما يؤدي إلى تحسين جودة النبيدخل.

مادة مضافة مضادة للضباب
Anti-Fog

Anti-Drip

(AF)

.تساعد هذه المادة المضافة على امتصاص األشعة تحت الحمراء وتقلّل تضييع درجة الحرارة
:من ميزات هذه المادة المضافة هي كما يلي

 على البرد والتجميد ودرجة الحرارة المنخفضةالمحافظة
 كبير في استهالك الطاقةتوفير
 التبخير والتعريق وحفظ الطعم وجودة المنتجتقليل
 بسرعة أكثر ومنتج آكثر، وجودة أعلى وتوحيد المنتجاتالحصاد

، وخالل الليل (األشعة تحت الحمراء القريبة NIR(درجة الحرارة الداخلية طوال النهار من خالل منع دخول تقلّل 
(.األشعة تحت الحمراء البعيدة FIR(تمنع من انخفاض درجة الحرارة الداخلية للدفيئة بواسطة منع خروج 

مادة مضافة أشعة تحت 
الحمراء 

Infra-Red

(IR)

:يتمتع الفيلم من المزايا التالية EVAباستخدام كوبوليمر 
 الشفافية بسبب انخفاض األنماط الكريستاليةزيادة
 المقاومة ضد حرارة الهيكل المعدني للدفيئة  تحسين الخصائص الميكانيكية والحراريةزيادة
 النعومة وميزة المرونةزيادة
 متانة الفيلمزيادة

كوبوليمر
EVA

:ة وبالتاليتسبب كسر أشعة الشمس إلى عدة أشعات أخرى وتؤدي إلى تحسين نشر موحّد للضوء داخل الدفيئ
 من كفاء التمثيل الضوئيتزيد.
 من االنتحاء الضوئي للنباتاتتقلّل.
 من حرق األوراق والبتالتتقلّل.
 من ظل النباتاتتقلّل.

.يجدر بالذكر أن فيلما يحتوي على هذه المواد المضافة يبدو قاتما مكدرا

مادة مضافة لنشر الضوء
Light Diffusion

(LD)



ويتملألفالماستهالكاالمضافةالموادأكثرمن(UV-Stabilizer)البنفسجيةفوقاألشعةمثبتاتتعتبر
.األشعةهذهضدالمختلفةالبوليمراتعلىللمحافظةإضافتها

:لذلك تزيد هذه المادة المضافة من حياة الفيلم
 سنوات ضد أشعة الشمس واألسباب المدمرة الجوية5المحافظة على فيلم الدفيئة لمدة
عدم حساسية المادة المضافة المثبتة ضد السموم المستخدمة في بيئة الدفيئة.
تحفيز تلقيح الحشرات والنحل

الجغرافي،لإلقليموالبيئيةالجويةللظروفنظرا
الدفيئةفيلموسماكةللمنتجمرجوةحياةاستخداميتم
.المحددةUVومقدارنوعمن

مثبت األشعة فوق 
البنفسجية

UV-Stabilizer

:إلىنانومتر، تؤدي هذه المادة المضافة380إلى UVمن خالل حجب أشعة 
لناتجة عن لدفيئة بصرها وتمنع من التلوثات الفطرية والفيروسية وتدمير المنتجات احشرات اأن تفقد 

.  الذباب األبيض والمن والعنكبوت األحمر واآلفات األخرى
.نتيجة لذلك، تسبب تقليل مقدار ملحوظ من استهالك السموم الزراعية أيضا

دم استخدام يجب عمن قبل الحشرات إلنتاج النباتات، يجدر بالذكر أنه في الحاالت التي يستخدم اللقاح 
.هذه المادة المضافة

فلتر التحكم عن 
المرض

AB



لفة أنابيب الري

والمادةوالثقيلالخفيفثيلينايالبوليتركيبمنتنتجالشقوقدونالطبقاتمتعددإيثيلينالبوليفيلمهيالمياهإمدادأنابيبأوالريلفة

منهاالمياهبمصدريلهاتوصويتمبسهولةاألرضعلىوضعهاويتمذلك،إلىوماالضرورةحالةفيالبنفسجيةفوقلألشعةالمضادةالمضافة

.تصادااقوأكثرهاوأسهلهاالريطرقأسرعمنالطريقةهذهتكون.المنخفضالمياهضغطوتتطلبالمياه،قنواتأووالبئرالحوض

:عدةميزاتلهاالصفوففيالزراعاتفيالريلفاتاستخدام

األراضيفيوالتوزيعقلالنأثناءللمياهالسطحيوالتبخرالعمقيالتسربانخفاضبسببالمياهاستهالكتوفيرإلىالريلفاتتؤدي•

المساحةسطحضافةإيتمالتقليديالريفيالضروريةالترابيةالقنواتإزالةوبعدالصفوف،فيالريكفاءةتزيدعليه،وبناء.الزراعية

.المزروعة

.بسهولةوتحركهانقلهاويمكنجدا،الحجموقليلةالوزنخفيفةتكون•

.طفيفةيانتهوصإصالحهوتكاليفخاصة،تدريبيةدوراتإلىبحاجةوليسجدا،واالستخداموالتشغيلالتثبيتسهلالنظامهذا•

واإلزالةمومالسورشاألعشابمبيداتتكاليفوتنخفضالمزرعة،إلىالمياهتيارخاللمنالزائدوالعشبالبذورنقلمنتمنع•

.المزرعةفيالزائدةلألعشابالميكانيكية

.للتربةالسطحيالتآكلمنالريلفاتتمنع•

إنشاءمنتمنعكما.األسمدةاستهالككفاءةوزيادةالمياه،تيارخاللمنونقلهاالكيميائيةاألسمدةتوزيععلىتقدرالريلفات•

.المزرعةفيذلكوغيروالطفيليةالفطريةاألمراضتفشيمنتمنعوبالتاليوالحديقة،المزرعةسطحفيالمرجوةغيرالرطوبة

األنابيب.فحسبمياهالولنقلالصمامتثبيتبدونوالدفيئاتالمواشيتربيةومراكزوالمصانعالصناعاتفيأيضااستخدامهايمكن•

األراضييفوحتىالزراعيةالمحاصيلجميعلزرعاقتصاديايكونوإجراؤهاالجديدة،الريألنظمةمقارنةتكاليفأقللهاالصمامذات

.الصغيرة



الريلفة اسم المنتج

ايثيلينالبوليمنالريلفةللري،مسطحأنبوبالمياه،إمدادأنبوب األسماء األخرى

وتفريغهاالمياهونقللإلنشاءاتالعامةالصناعاتفيالمنخفضالضغطمعالريحاالت

للريالزراعيةالصناعات

السطحيةالريأنظمة

الضغطمنخفضالري

االستخدامات

العاليةالمرونة

(الموسمنهايةوفيالعملأثناء)والنقلالجمعسهولة

والتآكلالبيئيةالظروفضدالعاليةالمقاومة

والبليكاالستهالفترةإلىجديدمناستخدامهايمكن

العمالوتكاليفاألعالفومبيداتسمدةواألوالطاقةالمياهاستهالكفيالتوفير

المحاصيلومقدارللمنتجالمزروعةالمساحةسطحيادةز

التقليدييالرعوائقوجودعدمحيثمنالمزارعفياآلالتاستخدامسهولة

والسهلالسريعوالتثبيت،المتخصصةالقوىإلىالحاجةعدم

والصيانةاإلصالحإلىالحاجةعدم

الفيلمتدويرإعادةإمكانية

الميزات

.العميلطلبحسب،ميكرون700إلى400طبقتينشكلعلىعادةإنتاجهايتم السماكة

.العميلطلبحسب،(بوصات10إلى2)سم25إلى5منعادةإنتاجهايتم العرض

طلبسبح،...ووالفضيوالحليبيواألسودواألزرقواألبيضواألخضراألصفروباللونشفافةإنتاجهايتم
.العميل اللون

.العميلطلبحسب،شهرا24إلى6بينيمافلمدةعادةإنتاجهايتم المتانة

التكسرلمنعالملفاتتعزيزيمكنملم،76للملفالداخليالقطرايثيلين،ليالبوبغالفالمغطاةاللفة
.البالستيكيةاألغطيةباستخدام ليفالتعبئة والتغ



فيلم الدفيئة

علىتحافظالتيالستيكيةالباألغطيةأنواعأحدهوالدفيئةفيلم.ومانعتلفدونلتنموعليهاوالتحكمالنباتاتعلىللحفاظمساحةالدفيئة
آثارإلنشاءالمتنوعةضافةالموالموادالخطيوالخفيفوالثقيلالخفيفايثيلينالبوليتركيبمناألفالمهذهإنتاجيتم.الدفيئةنباتات

.والفواكهوالنباتاتالخضارلتغطيةمختلفة
ومبيداتالتربةونوعتهالكاالسموقعوأيضاللعميلالمطلوبةالمتانةمدةحسبوسماكتهالفيلمإنتاجفيالمستهلكةالمضافاتنوعيختلف
.اآلفات

.لمنتجاوكفاءةمتانةلزيادةالعاليةالجودةذاتالمضافةوالموادالخامالموادمنكاربالستيكلشركةالدفيئةأفالمإنتاجتم



الدفيئةفيلم اسم المنتج

الدفيئةبالستيكالزراعة،بالستيكالدفيئة،غطاء األسماء األخرى

الجويةالظروفأمامالنباتاتعلىالحفاظ

وزيادتهالزرعتحسين

اآلفاتمبيداتمنأقلاستخدام

االستخدامات

المنتججودةتحسين

ومتينمقاوم

الخاصةالمناطقفيلالستخدامومخصصةعاديةأنواعفيتقديمهيمكن

(سنوات5إلى1)العميلطلبحسبالمتانة

الميزات

.العميلطلبحسب،ميكرون300إلى100بينعادةإنتاجهيتم السماكة

.العميلطلبحسب،أمتار10إلى5منعادةإنتاجهيتم العرض

للغبارمضاد

للضبابمضاد

كوبوليمرEVA

الحمراءتحتاألشعة

الضوءنشر

البنفسجيةفوقألشعةامثبت

المرضعلىالتحكمفلتر

المضافات

شفاف

شفافشبة

ليمونيأوأصفر

فوسفوريأوأخضر

اللون

التكسرلمنعالملفاتتعزيزيمكنملم،76للملفالداخليالقطرايثيلين،ليالبوبغالفالمغطاةاللفة
.البالستيكيةاألغطيةباستخدام

ليفالتعبئة والتغ



الغطاء الثاني للدفيئة

.الدفيئةفيالشمسأشعةنورعنالناتجةالحرارةتبديدمنوالمنعوالصيانةالحفاظهوللدفيئةالثانيالغطاءاستخدامغرض
من.المنتجوكفاءةتانةملزيادةالعاليةالجودةذاتالمضافةوالموادالخامالموادمنكاربالستيكلشركةللدفيئةالثانيالغطاءإنتاجيتم

.الدفيئةداخلفيوالنهارالليلحرارةدرجةتذبذبانخفاضإلىاألفالمهذهتؤديالحمراء،تحتاألشعةامتصاصخالل

للدفيئةالثانيالغطاء اسم المنتج

...وةللدفيئالداخليةالطبقةللدفيئة،الداخليالغطاءترمال،فيلمالحراري،الفيلمترمو،فيلم األسماء األخرى

للدفيئةالداخليةالحرارةدرجةتضييعمنع االستخدامات

الوقودتكاليفتقليل

الطاقةمنأقلكاستهال

الفيلمتدويرإعادةإمكانية

الميزات

للضبابمضاد

كوبوليمرEVA

الحمراءتحتاألشعةفلترIR

المضافات

.العميلطلبحسب،ميكرون200إلى80بينعادةإنتاجهيتم السماكة

.العميلطلبحسب،أمتار10إلى4منعادةإنتاجهيتم العرض

.العميلطلبحسبشفافا،إنتاجهيتم اللون

التكسرلمنعالملفاتتعزيزيمكنملم،76للملفالداخليالقطرايثيلين،ليالبوبغالفالمغطاةاللفة
.البالستيكيةاألغطيةباستخدام

ليفالتعبئة والتغ



فيلم األنفاق

شبههيكلاعاالرتفمنخفضةلألنفاق....ووالفراولةوالشماماألحمركالبطيخلمنتجاتاألجلقصيرةللزراعاتاألنفاقأفالمتستخدم
تسبّبرى،أخناحيةمن.والحشراتالبيئيةاألضرارإزاءالزراعيةالمحاصيلعلىوتحافظبكثير،الشمسأشعةامتصاصتسهّلدائري

لشركةاالرتفاعضةمنخفاألنفاقإنتاجتم.األقلإلىالمياهكميةتضييعالفيلمهذايصلكما.والنهارالليلحرارةدرجةتذبذباتانخفاض
.المنتجوكفاءةمتانةلزيادةالعاليةالجودةذاتالمضافةوالموادالخامالموادمنكاربالستيك

االرتفاعمنخفضةاألنفاقفيلم اسم المنتج

...واالرتفاعنخفضةمالحلقاتفيلمة،المصغرالدفيئةفيلماالرتفاع،منخفضةالدفيئةفيلمالصغير،النفقفيلمالمنتج،غطاء األسماء األخرى

والفراولةوالشماماألحمرالبطيخزراعة

الشديدةواألمطارالرياحضدالمنتجصيانة

المياهاستهالكتقليل

التربةحرارةدرجةعلىالحفاظ

االستخدامات

النباتاتقبلمنالمغذيةالمواداستهالكزيادة

النباتاتلنموالحرارةدرجةتحسين

السيئةالجويةالظروفضدالنباتاتعلىالحفاظ

الشتاءموسمفيللزرعمناسب

التدويرإعادةإمكانية

الميزات

للضبابمضاد

ءالضونشر

IR

EVA

مثبتUV

المضافات

.العميلطلبحسب،ميكرون100إلى50بينعادةإنتاجهيتم السماكة

.العميلطلبحسب،أمتار6إلىواحدمترمنعادةإنتاجهيتم العرض

أخضرليموني،شفاف، اللون

األغطيةباستخدامالتكسرلمنعالملفاتتعزيزيمكنملم،76للملفالداخليالقطرايثيلين،ليالبوبغالفالمغطاةاللفة
.البالستيكية يفالتعبئة والتغل



(MULCH)للتربةفيلم الغطاء العضوي 

نوعمنالبالستيكي(Mulch)العضويالغطاءفيلماستخداميتزايداليوم
من.باتاتللنأمثلونموكفاءةزيادةأجلمنالزراعةفيايثيلينالبولي

التربةرارةحدرجةعلىالحفاظهيالزائدالعلفنمولمنعالرئيسيةالميزات
.المياهوضياعتبخرومنعوزيادتها

نباتاتالنمولتسريعيستخدمأنأيضااألخصالعضويللغطاءيمكن
.واآلفاتالحشراتوطردوتحسينها

ومنعبةالرطوضدالتربةمنالنباتاتكعزليستخدمالفيلمهذاأنكما
النباتحساسيةبببسالفواكهوفسادتآكلفيكبيروتقليلبالتربةاالتصال
.والفطروالعفنللمرض

أثناءالفيلمسطحعلىالثقبإنشاءيمكنالعميل،طلبإذاأنهبالذكريجدر
.كاربالستيكشركةفياإلنتاج

(Mulch)العضويالغطاءفيلم اسم المنتج

مائيةعاكسةأغطيةالزراعة،مالتش،(Mulch)العضويالغطاءبالستيكعاكس،فيلم األسماء األخرى

الضوءانعكاسيةغاتحقيق

الزائدالعلفنمومنع

الحشراتطرد

التربةوحرارةوالرطوبةالكثافةعلىالحفاظ

االستخدامات

الزرعمدةتسريع

األسمدةغسلتقليل

المنتججودةتحسين

الجذورتلفتقليل

والجمعاالستخداملةسهو

التدويرإعادةإمكانية

الميزات

.العميلطلبحسب،ميكرون100إلى20بينعادةإنتاجهيتم السماكة

.العميلطلبحسب،أمتار6إلىسم5منعادةإنتاجهيتم العرض

التكسرلمنعالملفاتتعزيزيمكنملم،76للملفالداخليالقطرايثيلين،ليالبوبغالفالمغطاةاللفة
.البالستيكيةاألغطيةباستخدام ليفالتعبئة والتغ



بنيّ
النهارأثناءالتربةوتسخينالحرارةلمرورالسماح
الليلأثناءالحرارةأضرارتقليل
الزائدالعلفنمولمنعالمناسبةلكدرةا

أصفر
النباتاتتلفومنعسطحهعلىاألبيضالذبابمثلالحشراتبعضامتصاص

بنيّ/أصفر
واألصفرالبنيفيلمينكالبمزايايتمتع

شفافشبهأخضر
الزائدالعلفعلىالتحكم
التربةعلىوالحفاظصحيحبشكلوالنورالضوءمرور

أسود/فضيّ
الزائدالعلفنمومنع
الفيروساتضدالنباتاتعلىوالحفاظالحشراتدفعإلىيؤديالفضياللونبواسطةالضوءانعكاس
ءالحمراالفواكهفيالنضارةإلىيؤديالضوءانعكاس

أسود/أبيض
الزائدالعلفعلىاألمثلالتحكم
األبيضبواسطةالمناسبالضوءانعكاس
النباتاتبواسطةالمفيدوالنورالضوءيجذب

شفاف
الحصادمدةوتسريعالجذرتعزيز
النموقيدالمنتجاتعليالمناختأثيراتتقليل
المنتجؤيةرإمكانية
الصيفيةللفواكهمناسب
الباردةللمناخاتمناسب

األلوان



فيلم تطهير التربة

قبلمنتربةالتطهيرعملياتالفراولةمثلسطحيةجذورلهاالتيوالمحاصيلالمنتجاتلزرعالمناطقبعضفينستخدم
.(النشطةغيرالشمسيةبالطاقةالتسخين/solarization)التشمسأوالميثيلبروميدمثلالكيميائيةالمواد

هذهتخداماسهدف.البالستيكيةاألغطيةمنالتربةمنوخروجهالتبخرومنعالتطهيرموادعلىالحفاظأجلمنيستخدم
.الضارةوالبكتيرياتوالفيروساتواألمراضاآلفاتضدالتربةفيالتطهيرموادعلىالحفاظهواألفالم
إذاضافاتالمهذهزيادةويمكن.البنفسجيةفوقلألشعةالمثبتةالمضافاتولهاشهرينلمدةمتانةلهااألفالمهذهوعادة
.المتانةمدةزيادةإلىالعميلاحتاج

Anti)للتقطرالمضادةالمضافةالمادةاستخدامأيضايمكنالتشمس،عمليةفيالفيلمهذااستخداميتمإذا Drop)وفي
.التربةإلىالحرارةنقلوزيادةالفيلمسطحعلىالقطراتتكوينيمنعالحالة،تلك



التربةتطهيرفيلم اسم المنتج

...والتطهيرغطاءالترطيب،غطاءالترطيب،فيلم األسماء األخرى

المفيدةالكائناتهدمومنعالبئيةمنلتربةلتطهير
الكيميائيةالموادبواسطةالتربةتطهير
التشمسمدةتقليل

االستخدامات

التربةأمراضعلىالتحكم
التربةتطهيرأوالتشمسمدةتقليل
مناسبةتكلفة
التثبيتسهولة
واإلصالحالصيانةإلىالحاجةعدم
التدويرإعادةإمكانية

الميزات

للتقطرمضاد
البنفسجيةفوقاألشعةمثبت

المادة المضافة

ميكرون70إلى35منعادةإنتاجهيتم
.العميلطلبحسب

السماكة

أمتار10إلى2منعادةإنتاجهيتم
.العميلطلبحسب

العرض

شفافةإنتاجهيتم
.العميلطلبحسب

اللون

شهرا24إلى6بينيمافلمدةعادةإنتاجهايتم
.العميلطلبحسب

المتانة

التكسرلمنعالملفاتتعزيزيمكنملم،76للملفالداخليالقطرايثيلين،ليالبوبغالفالمغطاةاللفة
.البالستيكيةاألغطيةباستخدام

فالتعبئة والتغلي



غطاء الكرم

.الحرارةوتقليلالضوءقلنوتحسينالشتاءفيالتجمدلمنعالكرملتغطيةتستخدمالتيكاربالستيكلشركةالزراعيةاألفالممنمجموعة

الكرمغطاء اسم المنتج

الكرممنتجاتحصادغطاءالكرم،غطاءصفائحالعنب،عنقودغطاء األسماء األخرى

الشتاءفيالتجمدلمنعالكرمغطاء
الضوءنقلتحسين
الحرارةتقليل

االستخدامات

ومتينةقويةمرنة،أفالم
المطرهطولضدالعنبعناقيدصيانة
(التدفئةتأثير)الليلأثناءالحرارةتضييعتقليل
أسرعوقتفيالمنتجوحصادأفضلجودةتقديم
(الضوءنشرتأثير)المنتجإلىيةالقوالشمسيةاألشعةتوتراتتقليل
مناسبةتكلفة
التثبيتسهولة
واإلصالحالصيانةإلىالحاجةعدم
التدويرإعادةإمكانية

الميزات

للتقطرمضاد
البنفسجيةفوقاألشعةمثبت

المادة المضافة

ميكرون120إلى85منعادةإنتاجهيتم
.العميلطلبحسب

السماكة

أمتار6إلى2منعادةإنتاجهيتم
.العميلطلبحسب

العرض

واألخضراألصفروباللونشفافةإنتاجهيتم
.العميلطلبحسب

اللون

شهرا6 المتانة

التكسرلمنعالملفاتتعزيزيمكنملم،76للملفالداخليالقطرايثيلين،ليالبوبغالفالمغطاةاللفة
.البالستيكيةاألغطيةباستخدام

يفالتعبئة والتغل



غطاء باقة الموز

إنتاجهايتم.واآلفاتالطيورإزاءالموزباقةوصيانةومظهرها،الموزجودةوتحسينالموزلزرعتستخدمالتيالزرقاءايثيلينالبوليأكياس
.العميلطلبإذالفةشكلعلى

الموزباقةغطاء اسم المنتج

األزرقالكيسالموز،غطاءالموز،نضجكيس األسماء األخرى

الموززرع االستخدامات

أسرعبشكلالمنتجحصادعلىيساعد
المنتجنضجعلىيساعد
ومظهرهالموزجودةتحسين
(الشمساألمطار،الرياح،)البيئيةالظروفضدالحفاظ
وكدمتهالموزخدشمثلالجراحاتمنع
واآلفاتوالحشراتالطيوراصطداممنع
التدويرإعادة

الميزات

ميكرون45إلى20منعادةإنتاجهيتم
.العميلطلبحسب

السماكة

.العميلطلبحسبإنتاجهيتم العرض
.العميلطلبحسبإنتاجهيتم الطول

أزرق اللون

التكسرلمنعالملفاتتعزيزيمكنملم،76للملفالداخليالقطرايثيلين،ليالبوبغالفالمغطاةاللفة
فيسائبةبصورةيفوالتغلالتعبئةتكونأكياس،بشكلإنتاجهيتمإذا.البالستيكيةاألغطيةباستخدام

.ايثيلينالبوليمنكغم20إلى10أكياس
.العميلطلبحسبتعبئتهايتموإالّ

فالتعبئة والتغلي
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