GIẤY BỒI

Giấy bồi được làm từ bột giấy, bột giấy cơ học và giấy cùng với một số thành phần khác. Giấy bồi được
ứng dụng trong ngành công nghiệp nói chung ngành in ấn và ngành may mặc nói riêng rất đa dạng. Giấy
bồi được sử dụng để làm bao bì để làm những hộp giấy để bảo vệ hàng hóa.

Giới thiệu về giấy bồi

Giấy bồi hay còn gọi là Giấy bìa cứng, là một loại giấy dày và cứng được tạo bởi 2 hoặc nhiều lớp giấy
cán keo chồng lên nhau.

Thông số kỹ thuật:
Định lượng: 500g/m2 -2000g/m2
Giấy bồi có cuộn và dạng tờ.
Tùy theo nhu cầu sử dụng của sản phẩm mà ta có thể cắt theo quy cách giúp khách hàng tiết kiệm, tránh
lãng phí.

Mô tả sản phẩm:
Giấy bồi là một loại giấy có màu xám nâu, hoặc vàng
Trên thị trường ngoài tên gọi Giấy bồi còn gọi là giấy bìa cứng, tùy theo từng vùng miền.
Bìa cứng được sử dụng làm bìa lịch, đế bánh kem, bìa hồ sơ, bìa lót thùng đóng gói ...

Phương thức đóng gói
Mỗi cuôn giấy cân nặng từ 50-200kg, tùy nhu cầu của mỗi khách hàng mà điều chỉnh số cân nặng cho hợp
lý, được bảo vệ bởi 1 lớp giấy dày bên ngoài giúp cho giấy bên trong tránh được bụi bẩn, tiện cho việc sử
dụng và lưu kho.
Nếu là tờ thì cứ 50-100 tờ sẽ được để so le nhằm phân biệt giúp khách hàng dễ kiểm đếm hơn, bên ngoài
cũng được bảo vệ một lớp PE giúp chống bụi bẩn .
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