
خط تولید
کاغذ از سنگ



مواد اولیه
   پودر آهک

   گرانول پلیمری
)LDPE, HDPE, PE(   

مشخصات محصول

   گراماژ           : 600-50 گرم بر مترمربع
   حداکثر عرض فیلم/کاغذ: 2200 میلیمتر

   ضخامت: 0/5-0/05 میلیمتر
   میزان تولید: 1500-800 کیلوگرم در ساعت

   تولید ساالنه: 12000 تن
   سرعت تولید: 150 متر در دقیقه

تاسیسات مورد نیاز

   توان برق مصرفی: 1400 کیلووات

کاغــذ ســنگی نســل جدیــدی از کاغــذ اســت کــه دوســتدار 
اســت.  بی نیــاز  درختــان  چــوب  از  و  بــوده  زیســت  محیــط 
ســهولت دسترســی و قیمــت پاییــن مــواد اولیــه آن بدلیــل 
بــرای  جــذاب  عامــل  یــک  آهــک  متعــدد  معــادن  وجــود 
ســرمایه گذاران در این عرصه اســت. این طرح از اولویت های 
ســرمایه گذاری بــوده و تنــوع کاربــرد آن، از واردات کاغــذ و 

خــروج ارز تــا حــد زیــادی جلوگیــری می کنــد. 

   میزان مصرف آب:
30-20 مترمکعب در ساعت)برگشتی(

   هوای فشرده: 6 متر مکعب

)GSM(

دارای تنوع مصرفی باال در تمام حوزه ها

کاهش چشمگیر مصرف آب

در برابر پارگی مقاوم می باشد و براحتی کاغذ معمولی پاره نمی شود

بسیار نرم و لطیف

در برابر حریق مقاوم بوده و به کندی آتش می گیرد

در برابر آب و رطوبت مقاوم است و مانند عایق عمل می کند

مقاوم در برابر حشرات و جوندگان

سازگاری کامل با کلیه ماشین های چاپ افست و مناسب در امور چاپی و تبلیغی لوکس 

عدم تأثیرپذیری از دمای محیط که یکی از مشکالت اصلی در چاپ با کیفیت است 

مورد تایید FDA  آمریکا برای کاالهای بهداشتی، غذایی و دارویی

عدم وجود هالوژن ها در کاغذ سنگ

دوستدار طبیعت و بدون نیاز به استفاده از چوب درختان

FDA



خط تولید پیوسته اکسترودر
35متر)طول(10xمتر)عرض(11xمتر)ارتفاع( 

خط کوتینگ
40متر)طول(5xمتر)عرض(6xمتر)ارتفاع( 

نصب و راه اندازی و آموزش رایگان

ماشین آالت خط تولید کاغذ از سنگ

ارائه اطالعات فنی مورد نیاز برای طراحی
ابنیه و تاسیسات

تجهیزات کامل آزمایشگاهی

انبارش مواد اولیه و کنترل تغذیه و تاسیسات
ارتفاع: 25 متر ، ظرفیت: 200 تن آهک

دستگاه برش پرسرعت 
4متر)طول(4xمتر)عرض(15xمتر)ارتفاع( 
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