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Băng dính bảo vệ vượt trội tại Hà Nội
Băng dính là một vật dụng hết sức quen thuộc và không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt
cũng như sản xuất hàng ngày. Băng dính không chỉ dùng để nối kết hai vật lại với nhau, mà
còn được dụng để bảo vệ rất tốt.

Cấu tạo thành phần của băng dính như sau
– Lớp nền: giấy kraft, màng polymer ( PVC hóa dẻo, BOPP, polyester,…). Lớp nền có công
dụng bảo vệ màng keo, giữ màng keo và chức năng tạo hiệu ứng trang trí. Phục thuộc vào ứng
dụng của người dùng lớp màng có thể sẽ được phủ lớp chống dính hoặc ghép thêm màng PP in
ấn hoa văn…

– Màng keo: màng keo là thành phần cơ bản gồm acrylate copolymer, nhựa thông hydro hóa,
BOP hay DOP hay dầu đậu nành epoxy hóa, phụ gia chống lão hóa,… Cũng như lớp nền
màng keo có thể thay đổi thành phần tuỳ vào mục đích sử dụng.

Đặc điểm của băng dính bảo vệ bề mặt
Băng dính bảo vệ bề mặt cũng như các loại băng dính thông thường khác nó có khả năng kết
dính trên các bề mặt khác nhau rất tốt. Chúng chủ yếu được làm bằng LDPE, PVC, phim
Polyester

Được sản xuất theo công nghệ hiện đại, với độ bám dính tốt. Đặc biệt với công dụng bải vệ bề
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mặt các sản phẩm khác thì loại băng dính bảo vệ bề mặt này cần có một số yêu cầu như: dày
dặn, dẻo dai, không bị đứt khi kéo quá mạnh, có khả năng chống nước, chống mài mòn, chống
lại một sô chất,.. . Do đó, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của loại băng dính
này.

Với việc dùng bảo vệ bề mặt các sản phẩm khác nhau, trong không gian và môi trường khác
nhau. Các nhà sản xuất dựa theo nhu cầu này đã sản xuất ra rất nhiều loại mặt hàng băng
dính khác nhau, đa dạng về màu sắc, kích thước, kiểu dáng phù hợp cho những sở thích của
nhiều người.

Ứng dụng vượt trội của băng dính bảo vệ
Sử dụng các loại băng dính với nhu cầu khác nhau

– Công dụng bảo vệ bề mặt các đồ vật khỏi sự va chạm

Nhờ vào đặc tính bám bề mặt rất tốt và cũng có tác dụng rất tốt cho việc bảo vệ bề mặt như:
Sàn nhà kể cả bằng gỗ, các đồ vật có nguyên liệu từ innox, đồng, nhôm, sắt, thép, da, … ,
khỏi những va đạp , sự tác động của yếu tố bên ngoài . Các bạn hoàn toàn có thể dùng nó để
bảo vệ sản phẩm của mình, vì nó không bao giờ để lại keo trên bề mặt sản phẩm khi bóc ra
hay là làm bong tróc bề mặt do keo và đặc biệt quan trọng là bảo vệ hoàn toàn bề mặt sản
phẩm.

– Công dụng bảo vệ bề mặt các vật ở môi trường khác nhau
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Với thao tác đơn giản là khi dán trên bề mặt chỉ cần vuốt nhẹ là ngay lập tức nó sẽ bám rất
nhanh lên trên bề mặt sản phẩm cần bảo vệ. Và ngay cả khi bóc ra thì cũng rất dễ dàng, đơn
giản. Vì nó có độ bám vừa phải và khi bóc không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
được bảo vệ.

Khi các đồ vật cần được bảo về dưới môi trường làm việc nóng, lạnh, ẩm, bụi, nước… thì băng
dính bảo vệ bề mặt chính là sự lựa chọn tốt cho công việc này.

Khả năng chống tia cực tím, lạnh, nóng, độ ẩm và ánh sáng mặt trời, sản phẩm được sản xuất
dưới máy móc hiện đại nên được cung cấp mịn màng, dễ dàng làm sạch khi sử dụng xong, nó
cũng cung cấp bảo vệ hiệu suất cao ở tất cả các bước trong các quá trình làm việc. Tùy vào
từng loại mà các sản phẩm này có thể bảo vệ bề mặt đồ vật trong môi trường khác nhau từ 1
đến 2 năm hoặc nhiều hơn.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAO ĐỎ VIỆT NAM
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Website: bangdinhtamduc.com.vn
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