GIẤY PELURE, GIẤY CHỐNG ẨM

Giấy được dùng nhiều cho ngành may mặc, giầy da và bao gói sản phẩm cao cấp. Tính năng: Chống bám
bẩn vào quần áo, hàng hóa; chống làm xây xước bề mặt hàng trong quá trình vận chuyển và đóng gói.
Riêng giấy chống ẩm ngoài khả năng chống nước, chống bám bẩn thông thường, giấy còn có khả năng
chống thấm dầu, chống bám dính dưới tác động của nhiệt.

Giới thiệu về giấy chống ẩm
Giấy chống ẩm được dùng phổ biến trong ngành may mặc hay ngành ngũ kim, điện tử, giúp bảo vệ sản
phẩm không bị trầy xước hoặc ẩm mốc trong quá trình lưu kho hoặc vận chuyển.

Thông số kỹ thuật:
Định lượng: 14g/m2; 17g/m2; 20g/m2; 25g/m2; 30g/m2; 35g/m2….50g/m2.
Giấy chống ẩm được sản xuất từ bột giấy hoặc bột gỗ giấy.
Giấy chống ẩm có 2 dạng: dạng cuộn và dạng tờ.
Tùy theo nhu cầu sử dụng của sản phẩm mà ta có thể cắt theo qui cách giúp khách hàng tiết kiệm, tránh
lãng phí.
Giấy chống ẩm dạng tờ có các qui cách thông dụng: 75x105cm; 79x109cm; 75x100cm… (mỗi xấp hay
còn gọi là mỗi ram có 500 tờ).
Giấy chống ẩm dạng cuộn hay dùng là: 75cm; 79cm (mỗi cuộn nặng 250kg-300kg)

Mô tả sản phẩm:

Giấy chống ẩm được sử dụng gói sản phẩm giúp chống ẩm mốc, trầy xước trong quá trình lưu kho và vận
chuyển.
Giấy chống ẩm đạt tiêu chuẩn là loại giấy không bị kêu khi chạy qua máy test kim loại (những sản
phẩm xuất sang thị trường nước ngoài đều phải qua lưu trình kiểm nghiệm này. Chỉ cần 1 sản phẩm bị lỗi
thì toàn bộ lô hàng đều bị trả về.
Thứ hai là giấy có độ dai tốt khả năng hút ẩm cao không bị ẩm hay biến màu, không có mùi lạ.

Phương thức đóng gói
Mỗi xấp giấy (1 ram giấy) được gói và bảo vệ bởi 1 lớp giấy dày bên ngoài giúp cho xấp giấy bên trong
tránh được bụi bẩn, tiện cho việc sử dụng và lưu kho.
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