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ارد، گواهی  نانو ثبت اختراع جهانی ،تايیديه از آزمايشگاههای استاند ٣گواهی ثبت اختراع ايران،  ١٠شرکت دانش بنیان رنگین نانو ساختار؛ دارای 

 ٩٧المقیاس از معاونت علمی رياست جمهوری،واحد فناور برتر ملی در س

٠٢١٧٦٢١٨٢٠٩ 

٠٩١٢١٤٤٧٨٦٩ 

 مشخصات فن  
یال  پوشش  1400آب پایه رنسآننی باکتی

 کارتن(  )کاغذ، مقوا و 
 

 محصول*
 
 : معرف

یال آب پایه رسی    ع  شدنخشک  رسعتیک پوشش  اقتصادی با  1400رنس پوشش آننی باکتی

یال کردنبرای  مناسبو  این پوشش نقش الیه حائل را دارد و در است.  کاغذ، مقوا و کارتن  آنتی باکتی

. این پوشش برابر سایش مقاوم بوده، برای پوشش دوطرفه مناسب و مقاومت خوبی در برابر آب دارد 

ی های گرم مثبت و منفی ) ایک یایل بوده و توانابی نابود کردن انواع باکتی والی دارای خاصیت آنتی باکتی

وبی انواع بسته بندی ها و  این پوشش جهت دارد.  را  درصد  99.99و استاف( تا  سطوح داخیل و بتر

یتی و شکالت)شبهداشتی ، داروبی و جعبه های صنایع غذابی  ا تر ی ، دستمال  فست فود  ،، چای، پیتی

یها، ویروسها  ( ،و ...  کاغذی مل و عوا ، قارچها  آموزشی و ... پیشنهاد میگردد که با نابود کردن باکتی

ابی دارد.  ی از شیوع بیماری ها نقش بسی  بیماری زا در حفظ سالمت عمویم جامعه و جلوگتر

یایل از آزمایشگاه استاندارد همکار معا اع و تاییدیه آنتی باکتی ونت *محصول فوق دارای گوایه ثبت اختی

 غذا و دارو وزارت بهداشت میباشد. 
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 : *روش استفاده

ی   ی های چاپ امروزی سازگاری داشته و میتوان آن را به وسیله کلیه ماشیر این پوشش به خوبی با ماشیر

 پ )مانند چاپ افست( به صورت تن پالت بر روی سطح کاغذ و مقوا اجرا کرد. های چا

 

 

 کاربردها: *

مرب  ع گرم/   6-4وزن توصیه شده  -  متی

 فرموله شده برای کاغذ و مقوا-

 و دو رو برای سیستمهای پوشش یک رو فرموله شده -

 ( anilox / 2rollerفرموله شده برای سیستمهای پوشش مرسوم )سیستم های  -

، بهداشتی  و آموزشی بمناسب برای پوشش دیه -  سته بندی های مخصوص صنایع غذابی
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* :  فن 
ی

 ویژگ

Gloss                                                  +++ 

Mat                                                      _ 

Block resistance                               +++ 

Glueability /foilability                   limited 

Slip                                                      +++ 

Drying speed                                     +++ 

Double sided applications          suitable 

Rub resistance                                 +++ 

Antibacterial activity                      +++ 

 

 نکات: *

 از جوهرهای قلیابی و مقاومت در برابر حالل استفاده کنید.  -

 زنید. را هم ب محلولقبل از استفاده، خوب  -

 در صورت نیاز، برای رقیق کردن از آب استفاده کنید.  -

 درجه سانتیگراد اجتناب نمایید.  30ی زیر صفر و باالی از قراردادن در دما  -

ی  1( برای ظروف پلمپ shelf lifeزمان ماندگاری)- ر از نور درجه و دو  30-5سال در دمای بیر

 خورشید میباشد. 

 

 مشخصات عمویم*

ی رنگ                                 حالت                     مایع شتر

 درصد 28                              درصد جامد              
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 Sec.Din 4 @20 ‘C    45                             ویسکوزیته                  

 g/cm3     1.04                        جرم حجیم                   

http://www.nano-newtech.com/

