GIẤY CẮT RẬP

Giấy cắt rập được ứng dụng trong ngành may trang phục thời trang, để đảm bảo sản phẩm ôm đẹp, rất
vừa vặn với thân người.

Giới thiệu giấy cắt rập- giấy làm rập

Tên thường gọi: giấy cắt rập - giấy làm rập- giấy làm rập mẫu- giấy rập vi tính.
Trong ngành may mặc hay giày dép trước khi lên kế hoạch sản xuất hàng loạt thì lúc nào trước đó cũng
phải dùng giấy cắt rập để test thử nghiệm như vậy có đẹp hay đúng mẫu hay chưa. Rồi từ đó đưa ra sản
xuất . Và các sản phẩm phía sau đều dựa vào chiếc rập đó để làm mẫu nhằm cho lô hàng cùng đồng nhất
mẫu và kích cỡ.

Thông số kỹ thuật:
Giấy thông dụng làm rập: Giấy Duplex - giấy Ivory - giấy Kraft.
Định lượng hay dùng làm rập: 300G/m2 - 350G/m2 - 400G/m2 - 450G/m2 - 500G/m2.
Quy cách thông dụng: 130cm

Mô tả giấy cắt rập- giấy làm rập
Là một loại giấy cứng có độ dày: 0.3mm
Nếu là giấy Duplex thì có 1 mặt xám, 1 mặt trắng, bề mặt láng mịn và dai.
Giấy Ivory thì có 2 mặt đều láng trắng mịn và dai.
Còn kraft thì có 1 mặt xám 1 mặt vàng nâu, bề mặt láng mịn và dai.

Phương thức đóng gói:
Mỗi cuộn giấy làm rập nặng từ 30-35kg bên ngoài được bao bọc bởi lớp giấy kraft, giúp cho sản phẩm
không bị bụi bẩn hoặc rách trong quá trình vận chuyển.
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