
 یای کاغذ سنگیمزا

 

 .در برابر پاره گی مقاوم می باشد و براحتی کاغذ معمولی پاره نمی شود –

 .در برابر آتش گرفتن نیز مقاوم بوده و به کندی آتش می گیرد –

 .در برابر آب و رطوبت مقاوم می باشد و مثل عایق عمل می نماید –

 .در برابر حشرات مقاوم می باشد. حشرات نمی توانند به آن صدمه بزنند –

 .چاپ پذیری بسیار باالیی دارد –

 .آمریکا را برای کاالهای بهداشتی و غذایی و دارویی دارا می باشد  FDA گواهی –

 .ه و در امور چاپی و تبلیغی لوکس بسیار مناسب می باشدبسیار نرم و لطیف بود –

 .تنوع مصرفی بسیار داشته و مثل کاغذ معمولی در تمام حوره ها قابل مصرف می باشد –

 .دوستدار طبیعت می باشد ۱۰۰% –

نیازی  دانه دار نبودن بافت کاغذ سنگی باعث شده که سطح آن نسبت به سطح کاغذ معمولی نرم تر و مسطح تر باشد و

 .به خدمات تکمیلی چاپ مثل روکش سلفون و یا لمینت نداشته باشد

های سنگ سوزد. منبع اصلی مواد اولیه آن پسماند معادن و یا سنگ بریاین کاغذ به آسانی و بدون ایجاد دود سمی می

 .گرددمرمر است که آسیاب شده و به پودر سنگ تبدیل می

 .گرددهای نوری استفاده نمیها یا سفید کنندهید کنندهدر تولید کاغذ سنگ از آب، اسید، سف

های با مرکب جامد همچون افست، لترپرس و فلکسو استفاده گردد  یا دستگاه Inkjet هایتواند در دستگاهکاغذ سنگ” می“

 .با این حال در پرینترهای لیزری حرارت باال به خوبی جوابگو نیست

ی سیاره ما، زمین دارد . تولید “کاغذ سنگ” یک فرآیند دوستدار محیط زیست می کاغذی که کمترین آثار سوء را بر رو

 . باشد که در این فرآیند از آب استفاده نشده و هیچ گونه آلودگی هوا را هم در پی نخواهد داشت

می و حتی هیچ گونه اسیدی در فرآیند تولید کاغذ سنگ استفاده نمی شود و در نتیجه کاغذ سنگ یک محصول کامال غیرس

 .مناسب برای کاربردهای غذایی می باشد

در فرآیند تولید “کاغذ سنگ” در مقایسه با کاغذهای ساخته شده از چوب درختان تار و پودی وجود ندارد، لذا در تولید 

وجود دارد   HDPE که مختص صنایع غذایی، لبنی و بهداشتی می باشد در هر دو طرف کاغذ پوشش SP کاغذهای گرید

 .ای مصارف ذکر شده مناسب استکه بر

در خصوص توضیحات بیشتر در مورد عدم وجود تار و پود در “کاغذ سنگ”، توجه داشته باشید که اساسا “کاغذ سنگ” 

 .دارای تار و پودی نبوده و از فیبر و سلولز تشکیل نمی گردد

ارد. کاغذ سنگ از پودر سنگ و یک بنابراین تار و پود بهداشتی و غیر بهداشتی محلی از اعراب در این موضوع ند

 .تشکیل می گردد HDPE چسب غیر سمی به نام

این چسب همان ماده ای است که برای بهداشتی کردن کاغذ و مقواهای موجود در بازار و کاربرد آن ها در صنایع غذایی 

 .و بهداشتی استفاده می گردد



می  HDPE یک الیه بهداشتی استفاده می کنند که این هماندر واقع داخل جعبه مواد غذایی را از این پوشش به عنوان 

 .باشد که به صورت کلی و ذاتی درون کاغذ سنگ وجود دارد

می توانند برای مصارف غذایی استفاده شوند. بنابراین بر  ST و SP آنچه الزم است بدانید این است که فقط گریدهای

برای مصارف  FDA که این محصول از نقطه نظر استانداردهاینشان میدهد   SGS اساس مدارک و مستندات اخذ شده از

 .انسانی بال اشکال می باشد

دارا بودن قابلیت هایی نظیر مقاومت در برابر پارگی، عایق در برابر آب، دفع چربی، قابلیت نوشتن بر روی “کاغذ 

اغذ سنگ”، قابلیت بازیافت در سنگ” در زیر آب، مقاومت در برابر آتش گرفتن و شعله ور شدن، قابلیت شتسشوی “ک

برابر اشعه نور خورشید و بسیاری از ویژگی های دیگر. “کاغذ سنگ” نه تنها یک محصول آلترناتیو و جایگزین می 

 .باشد، بلکه کمترین آثار منفی را بر روی سیاره سبز ما دارد


