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فیلم استرچ پلی اتیلن
فیلم استرچ نامی است که معموالً برای فیلم
های پلی اتیلن چند الیه( 1تا  )5که مواد اولیه
اصلی آن پلی اتیلن خطی با چگالی پایین
) (LLDPEمی باشد به کار می رود.
اصوالً فیلم های استرچ جهت بسته بندی و
محافظت محصوالت ،مانند پالت ها و اقالم
خاص در ابعاد بزرگ استفاده می شود .به دلیل
ضخامت کم و دوام باال ،فیلم استرچ یکی از
بهترین و کارآمد ترین روش های بسته
بندی به شمار می رود.


مشخصات و ویزگی 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.
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نام محصول

فیلم استرچ پلی اتیلن

انواع

فیلم استرچ دستی ،فیلم استرچ ماشینی

سایر اسامی

نایلون استرچ ،پوشش پالت ،پوشش دستی پالت ،استرچ پالت

کاربرد

بسته بندی دستی ،بسته بندی پالت ،بسته بندی زباله ،بسته بندی شیلنگ ،بسته بندی محصوالت
کشاورزی و ...

ویژگی ها












بسته بندی آسان پالت با استفاده از رول های کوتاه و سبک
محافظت بلند مدت بار و محموله
تضمین استحکام بسته بندی جهت افزایش امنیت و حمل و نقل و انبارش کاال
با توجه به قابلیت رنگی بودن ،می توان امنیت و مدیریت موجودی کاال را افزایش داد
بهره مندی از کلیه مزایا بدون نیاز به سرمایه گذاری در ماشین آالت
مقاومت باال در برابر سوراخ شدن با توجه ساختار چندالیه
وضوح باال برای بازرسی محصوالت
حفاظت در برابر اشعه ماورابنفش
محافظت در برابر لغزش
کاهش هزینه مواد اولیه و ضایعات فیلم

ضخامت

 30تا  50میکرون

عرض

 600تا 500میلی متر

طول رول

 600تا  7000متر

قابیلت کشش

تا %500

رنگ رول

سیاه  ،سفید ،آبی ،شفاف ،شیری و ...

بسته بندی

رول ،قطر داخلی بوبین  67میلی متر
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