درباره ما
گروههای مهندسی و تولیدی فرابنفش و فراپوشرنگ پارسیان
متشکل از واحدهای تولیدی مختلف ،توانسته است پس از
گذشت بیش از سه دهه بعنوان یکی از قطب های تخصصی
تولیدکننده انواع مرکبهای چاپ و بسته بندی ،چسبهای صنعتی،
قطعات پلیمری و رنگهای پیشرفته در کشور مطرح شود .این
مجموعه فعالیت خود را بعنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در
تولید مرکبهای تابش پز در کشور در اوایل دهه هفتاد آغاز نمود.
رویکرد دانش بنیان ،نگاه ویژه در جهت بومی سازی محصوالت
وارداتی ،بهره گیری از فناوری های جدید ،جذب متخصصین
کارآمد و تجهیزات پیشرفته همواره سبب گشته تا محصوالت
تولیدی توسط این گروه مهندسی و تولیدی در زمره با کیفیت
ترین محصوالت مورد مصرف در صنایع رنگ و پلیمر در کشور
قرار گیرد .ء
در حال حاضر گروه مهندسی و تولیدی فراپوشرنگ پارسیان
واقع در شهرک صنعتی کاسپین بعنوان یکی از مهم ترین تامین
کنندگان انواع مرکب ،ورنی و چسب در صنایع چاپ و بسته بندی
در کشور مشغول به فعالیت می باشد .ء
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تولیدکننده انواع چسبهای صنعتی
تولیدکننده انواع رنگهای صنعتی
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پرایمر و مرکب

انواع چسب

ورنی و اورپرینت

مرکب هواخشک

مرکب تابش پز

چسب کلدسیل

Cold Seal Adhesive

Solvent-based Overprint

مرکبهای حالل پایه در فام های مختلف با
قابلیت چاپ پذیری و چسبندگی عالی بر روی
انواع فیلمهای پلیمری ،با روشهای اعمال
مختلف شامل فلکسو و روتوگراور با قدرت
پوشانندگی باال مورد استفاده قرار می گیرد

مرکبهای تابش پز ،فاقد حاللهای آلی بوده و
در فام های متنوع بعنوان مرکبهای دوستدار
محیط زیست قابلیت چاپ پذیری عالی را
برای انواع فیلمهای پلیمری و کاغذها در
روشهای اعمال مختلف به همراه می آورد

چسب سرد آب پایه با چسبندگی عالی به انواع
فیلمهای پلیمری شفاف ،صدفی یا متاالیز،
کاغذها و فویلها می باشد که برخالف چسبهای
کلدسیل قدیمی ،فاقد بوی زننده آمونیاک بوده
و بدلیل ماندگاری باال دچار کپک زدگی نمی شود

اورپرینت حالل پایه بر روی فیلمهای پلیمری
چاپ شده با مرکبها ،جهت ارتقای براقیت
و مقاومت به خش آنها مورد استفاده قرار
میگیرد .از سایر ویژگی های این شفاف پوشه ها
میتوان به شفافیت و چسبندگی عالی اشاره نمود

Solvent-based Ink

UV-curable Ink

اورپرینت حالل پایه

چسب لمینیت

Laminating Adhesive

پرایمر چاپ

چسب هیت سیل

پرایمرآب پایه جهت افزایش قابلیت چاپ
پذیری مرکبهای تابش پز و سایر مرکبها بر
روی فیلمهای پلیمری خام مورد استفاده
قرار می گیرد که دارای شفافیت و چسبندگی
عالی به انواع فیلمهای خام می باشد

چسبهای حساس به گرما برای بسته بندی
انواع فیلمهای پلیمری ،کاغذها و فویلها مورد
استفاده قرار می گیرد و دارای قدرت چسبندگی
باال به انواع زمینه ها اعم از سطوح پلیمری،
کاغذی و فویلهای آلومینیمی می باشد

Primer

www.fppco.ir

Heat Seal Adhesive

چسب پلی یورتان آب پایه جهت لمینه کردن
خشک انواع فیلمها و یا لمینه کردن ت َر فیلمهای
متخلخل در صنعت بسته بندی استفاده می شود
که دارای شفافیت نوری و قدرت چسبندگی
اولیه و نهایی باال به انواع سطوح می باشد

اورپرینت آب پایه

Water-based Overprint

اورپرینت آب پایه بر روی فیلمهای پلیمری
چاپ شده با مرکبها ،جهت ارتقای براقیت
و مقاومت به خش آنها مورد استفاده قرار
میگیرد .از سایر ویژگی های این شفاف پوشه ها
میتوان به شفافیت و چسبندگی عالی اشاره نمود

ورنی تابش پز
UV-curable Overprint

ورنی تابش پز دوستدار محیط زیست ،فاقد
حاللهای آلی بوده و بر روی فیلمهای پلیمری
چاپ شده ،جهت ارتقای مقاومت به خش استفاده
می شود .شفافیت و براقیت باال و چسبندگی
عالی از جمله خواص این محصول می باشد

