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 هی تىاى ًام برد   هوه ایي هىارد بستگهی دارًد

  ستیکیبشکه های فلزی، بشکه های پلی اتیلي، گالي های پلی اتیلي، گىًی ،کیسه های پال

 

 

  به اختصار تىضیح هی دهینرا و یک هىرد 

 .لویٌت )کیسَ لویٌت( الیَ هحبفظ پْششی هی ثبشذ

 .شْدّ اًْع گًْی ُب )کیسَ لویٌت( دادٍ هی   کَ ثش سّی پبسچَ هْسد استفبدٍ جِت تْلیذ جوجْثگ

 .قشاس گشفتَ ّ هبًغ ًفْر سطْثت داخل کیسَ گًْی هی گشدد  ّ ثَ ٌُگبم دّخت کیسَ ، سطح لویٌت شذٍ دس داخل کیسَ

 .تْجَ داشتَ ثبشیذ کَ لویٌت )کیسَ لویٌت( هْجت هوبًؼت ًسجی اص ًفْر سطْثت هی شْد

 .ّ ثَ ُیچ ػٌْاى گًْی )کیسَ لویٌیت( سا ضذ آة ًوی سبصد

 .ؼت اص سطْثت ثیشتش هذ ًظش ثبشذدس صْستی کَ هوبً

 . هؼوْال استفبدٍ اص الیَ پلی اتیلي ) ًبیلْى (داخلی گًْی )کیسَ لویٌت( تْصیَ هی شْد

 .دس ثشاثش سطْثت هحبفظت ًوی ًوبیذ ۰۰۱%ُشچٌذ کَ ایي الیَ پلی اتیلي )کیسَ لویٌت( هحبفظ ًیض، کیسَ ّ هحتْیبت سا 

 . یٌت( ّ الیَ پلی اتیلي ) ًبیلْى ( دس ایي استتفبّت ثیي استفبدٍ اص لویٌت )کیسَ لو

 .کَ تب چَ حذی ػذم ًفْر سطْثت اُویت داسد
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 دس ُش حبل ثبیستی تْجَ ًوبییذ کَ گًْی ُب )کیسَ لویٌت( دس حبلت استبًذاسد ، ضذ آة

  

 

 کیسه های بسته بٌدی هىاد هعدًی و شیویایی

 : قبثلیت ُب

 .شاثش تأثیشات خبسجیهقبّهت شیویبیی ثبال دس ث

 .هقبّهت هکبًیکی ثبال دس ثشاثش سْساخ شذگی ّ پبسگی

 .ًفْر ًبپزیشی ًسجت ثَ آة ّ سطْثت

 .جلْگیشی اص ّسّد هْاد هخشة ثَ داخل ثستَ ثٌذی ّ جلْگیشی اص خشّج

 .(ثَ خبسج اص ثستَ ثٌذی ) ایضّلَ کشدى هبدٍ ثستَ ثٌذی شذٍ  هْاد

 .دسصگیشی سیستن، قبثلیت چبپ پزیشی قبثلیت دّخت پزیشی حشاستی ثشای

 : کبسثشد

 .ثستَ ثٌذی اًْاع پْدسُبی هؼذًی شبهل کشثٌبت ُب، سْلفبت ُب ّ فسفبت ُب

 .ثستَ ثٌذی اًْاع پْدسُبی سٌتتیک شبهل سیوبى ّ سیلیکب

 .ثستَ ثٌذی اًْاع هْاد شیویبیی ثَ صْست پْدس ّ پشک سْد، پتبط، گْگشد، کلش ّ استئبسات ُب

 .ّ هستشثچ ُب PVC ی اًْاع گشاًْل ُب ّ کبهپبًذُبی پلیوشی هبًٌذپلی الفیي ُب، کبهپبًذُبیثستَ ثٌذ

 .ثستَ ثٌذی اًْاع کْدُبی آلی ّ شیویبیی

 

 

 


