فیلم شرینک پلی اتیلن

فیلم شرینک پلی اتیلن
شرکت پالستیک کار با بهره مندی از سالها تجربه ،انواع فیلم های پلی اتیلن را به بازار عرضه می نماید.
خصوصیات فیلم های شرینک پالستیک کار به شرح ذیل می باشد:
کو اکسترودد :تک الیه و چندالیه
قابلیت تولید در عرض و ضخامت های گوناگون
قابلیت چاپ فلکسو تا  6رنگ
دامنه کاربرد فیلم های پالستیک کار:
فیلم های شرینک با توجه به تعداد الیه های مصرفی و جنس پلیمر مصرفی ،مصارف مختلفی دارند .همچون بسته بندی و نگه داری مواد
غذایی  ،محصوالت کشاورزی  ،تجهیزات پزشکی ،مواد شیمیایی  ،مصارف عمومی  ،مصارف نظامی ،کاشی و سرامیک ،شیرآالت ،منسوجات،
محصوالت سلولزی و ....
فیلم های پلی اتیلن به دلیل شرایط فوق العاده ،پایداری بسته بندی و همچنین جابجایی و حمل آسان ،انعطاف پذیری ،سبکی ،راحتی
استف اده و قیمت مناسب جایگاه ویژه ای در صنعت بسته بندی محصوالتی چون قوطی ها ،کنسرو ها و همچنین جعبه های کوچک پیدا
کرده است .بطور مثال نایلون دور بطری های نوشابه و یا آب معدنی و یا کارتن های مواد غذایی مانند بیسکویت و یا قوطی های کنسرو ،
مانند تن ماهی و غیره .
شرینک پالت (شرینک هود) :فیلم شرینک هود ساده یا چاپی  ،به صورت رول یا کیسه برای بسته بندی پالت ها با مقاوت حرارتی باال
و مقاومت در برابر پارگی ،قدرت جمع شوندگی عالی و با قابلیت وضوح اجناس تولید می شوند .تثبیت و مقاومت پالت در زمان حمل و
نقل ،کاهش چشم گیر هزینه های حمل و نقل بدون نیاز به بسته بندی ثانویه ،محافظت از محصوالت در برابر گرد و خاک و اشعه
ماورابنفش ،جلوگیری از باز شدن بسته بندی محصوالت قبل از خرید از ویژگی های این محصول به شمار می رود.

از قابلیت های فیلم های شرینک می توان به موارد زیر اشاره نمود:










استحکام کششی باال در جهت طولی
درصد کشش باال تا حد پارگی در جهت طولی و عرضی
انرژی شکست باال
قابلیت رنگ پذیری و دوخت مناسب
مقاومت مکانیکی باال در برابر سوراخ شدگی
شفافیت باال
کاربرد در دماهای باال
در صورت نیاز امکان ایجاد خاصیت آنتی استاتیک (ضدالکتریسیته)
در صورت نیاز امکان ایجاد خاصیت آنتی باکتریال

مشخصات و ویژگی محصول ما به شرح ذیل می باشد؛
الزم به ذکر است جهت تامین نیاز بازار های گوناگون ،تولید بر مبنای سفارش مشتری انجام می شود.

نام محصول

فیلم شرینک پلی اتیلن

سایر اسامی

رول شرینک ،پوشش شرینک  ،شرینک پک ،شرینک حرارتی ،نایلون شرینک

کاربرد

بسته بندی :محصوالت غذایی ،بطری های آب معدنی و نوشابه ،محصوالت دارویی و بهداشتی،
محصوالت کشاورزی ،لوازم خانگی ،کاشی و سرامیک ،شیرآالت ،پارچه و ...

ویژگی ها















مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش
محافظت در برابر پرتوهای خورشید
تضمین ثبات محصول در طول سیستم های انتقال و حمل و نقل
محافظت از باز شدن بسته بندی محصوالت قبل از خرید
کاهش هزینه مواد و ضایعات
مقاومت باال در برابر پارگی و کشش
شفافیت باال
قابلیت استفاده در دمای باال
خاصیت ضد استاتیک ( درصورت نیاز مشتری)
خاصیت ضد باکتری( درصورت نیاز مشتری)
قابلیت چاپ
قابلیت انعطاف پذیری
قیمت مناسب و رقابت پذیر

ضخامت

 30تا  200میکرون  /بر مبنای نیاز مشتری

عرض

تا  200سانتی متر  /بر مبنای نیاز مشتری

چاپ

فلکسوگرافیک  1تا  6رنگ

رنگ رول

بر مبنای نیاز مشتری

بسته بندی

رول ،قطر داخلی بوبین  76میلی متر

نام محصول

شرینک هود (روپوش)

سایر اسامی

شرینک کاور ،شرینک پالت ،شرینک پالت صنعتی

کاربرد

بسته بندی :پالت  ،لوازم خانگی مانند یخچال ،ماشین لباسشویی ...

ویژگی ها






تثبیت و مقاومت پالت در زمان حمل و نقل
کاهش چشم گیر هزینه های حمل و نقل بدون نیاز به بسته بندی ثانویه
محافظت از محصوالت در برابر گرد و خاک و اشعه ماورابنفش
جلوگیری از باز شدن بسته بندی محصوالت قبل از خرید

ضخامت

 90تا  200میکرون  /بر مبنای نیاز مشتری

عرض

تا  200سانتی متر  /بر مبنای نیاز مشتری

چاپ

فلکسوگرافیک  1تا  6رنگ

رنگ رول

بر مبنای نیاز مشتری

بسته بندی

رول ،قطر داخلی بوبین  76میلی متر

