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عمده ترین مزیت هاي محصوالت محافظ سطح نیـتو :
 برش لیزري: شرکت نیـتو در روش برش با لیزر محصـــــــــوالت متنوعی را ارائه می نماید که در طول عملیات برشکاري از سطح فلز محافظت می کنند و با 

ویژگی منحصر به فرد خود باعث می شوند که عملیات برشکاري سریع تر و با بهره وري باالتر انجام پذیرد.

عملکرد باال: این نوارچسـب ها از سطح استیل و آلومینیوم به شکل بسـیار مطلوبی محافظت می نمایند. مقاومت زیاد در برابر پارگی در تمام جهات، انعطاف 
پذیري عالی و قابلیت کنده شدن آسان پس از اتمام مراحل تولید از قابلیت هاي آنها به حساب می آیند.

ضد اثر انگشــت محصـــوالت نیـتو قابلیت محافظت از هر گونه سطح استیل که با غشـــاء ضداثر انگشـــت پوشش داده شده باشند را دارند. همچنین با 
استفاده از چسب هاي مخصوص، کنده شدن راحت این محصوالت میسر شده است.

محیط باز  نوار چســب نیـتو آبی رنگ که به عنوان محافظ سطح استیل ضدزنگ در جهان شناخته شده است که در طول مدت عملیات مکانیکی فرآیند تولید 
از جمله: خم کاري، پروفیل کردن و ... از سطح استیل ضدزنگ محافظت می نماید. خاصـیت و عملکرد باالي این نوار باعث می شـود تا در سـطوح مختلف مانند 

استیل ضد زنگ، آلومنیوم و شیشه کاربرد منحصر به فردي داشته باشد. 

از ویژگیهاي دیگر این نوار چسب می توان به استفاده در محیط باز و مقاوم بودن در برابر آب و هوا اشاره کرد.

شرکت نیـتو در سال 1918 در شهر اوزاکاي ژاپن تاسیس گردید و با استفاده از متخصصین ژاپنی و اروپایی در زمینه تولید چسـب هاي نواري، عایق و الیه 

هاي محافظتی به سرعت به بازار هاي جهانی راه یافت. شرکت نیـتو با بهره گیري از آزمایشـگاه هاي پیشــرفته و بخش تحقیق و توسعه پویا، با شعار "نوآوري 

براي مشتریان" زمینه ساز حضور مداوم و موفق در بازار جهانی و ارائه محصوالت پیشرفته بوده است.

محصوالت نیـتو با کاربرد هاي متنوع در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله صنعت فرم دهی و پرداخت فلزات. 

نوار محافظ سطح فلزات
نوارچسب هاي محافظ سطح نیـتو، پوشش هاي موقتی هستند که از سطح فلز در طی مراحل تولید، انبار شدن و جابه جایی محافظت می نمایند. این محصوالت 

تعادل بسیار مناسبی را بین چسبندگی با قدرت باال در طول مدت تولید و راحت کنده شدن بدون اثر و لکه چسب برقرار می نمایند. 

نوار محافظ سطح نیتو

شرکت صنایع چسب                نماینده رسمی شرکت                     در ایران

سریع و راحت جدا می شود، 
بدون هیچ گونه اثرچسب یا 

لکه روي سطوح صیقلی 

پوشش مناسـب و کامل سـطح 
براي دســـــــتیابی به بهترین 

محافظت از سطح



                     نوارچسب محافظ سطح تا طول 1000متر و تا عرض 2500 میلیمتر موجود است.

                     قابلیت بازشدگی آسان نوار چسب که موجب می شود نوار به صورت صاف چسبیده شود.

                     با استفاده از چسب طراحی شده مخصوص این صنعت، از جدا شدن نوار چسب در طول مراحل تولید جلوگیري می شود.

 

                     برش فلز به آسانی انجام می پذیرد بدون آنکه نوار محافظ در فرآیند برش ایجاد مشکل نماید.

                نیاز به برش جداگانه و از قبل نوار چسب محافظ نیست و به دلیل کیفیت باالي چسب 

به کار رفته و چسبندگی عالی، حباب هوا مابین نوار چسب و سطح فلز ایجاد نمی شود.

                برش بدون ایجاد آلودگی و سیاه شدن سطح فلز انجام می گردد.

Fiberguard / Laserguard :محصوالت پیشنهادي

 عدم پاره شدگی در سطوح تحت فشار حین فرآیند خم کاري

 جدا نشدن نوار محافظ از سطح در فرآیند خم کاري

SPV 30804/ 307LA5/ 3104 H5 :محصوالت پیشنهادي

نیتونوار چسب هاي محافظ سطح 

بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها
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SPV 224PR/ 225PR/ 6065E/ 9205/ EASY DRAW :محصوالت پیشنهادي

                     نوارچسب محافظ سطح تا طول 1000متر و تا عرض 2500 میلیمتر موجود است.

                     قابلیت بازشدگی آسان نوار چسب که موجب می شود نوار به صورت صاف چسبیده شود.

                     با استفاده از چسب طراحی شده مخصوص این صنعت، از جدا شدن نوار چسب در طول مراحل تولید جلوگیري می شود.

 

                     برش فلز به آسانی انجام می پذیرد بدون آنکه نوار محافظ در فرآیند برش ایجاد مشکل نماید.

فرآیند لمینیت کردن نوار محافظ
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فرم دهی سبک و سنگین

کشش بسیار مناسب نوار در مرحله شکل دادن به محصوالتی که عمق باالیی دارند

نوار محافظ در مقاطع  پرفشاردر فرآیند شکل دادن، پاره نمی شود

مصرف روغن در فرآیند پرس کاري کاهش می یابد

به اکثر سطوح ناهمگون چسبندگی عالی دارد
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نیتونوار چسب هاي محافظ سطح 

بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها



 چسب حساس به فشار
 غشاء سفید پلی اتیلن با نشان نیـتو

پوشش موم اندود مخصوص

نوع غشاء

نوع چسب

ضخامت کلی

قدرت چسبندگی

رنگ

پلی اتیلن

رابر

80 میکرون

300 c N/ 20mm

سفید با نشان طوسی نیتو سفید با نشان آبی نیتو 

150 c N/ 20mm
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شکل دادن به محصوالت با عمق باال
(Deepdrawing – Process & Outside Protec�on)  

SPV 224PR / 225PR

چسب حساس به فشار اکریلیک
غشاء خاص پی وي سی شفاف (آبی)

پوشش رهاکننده

نوع غشاء
نوع چسب

ضخامت کلی

قدرت چسبندگی

رنگ

پی وي سی

اکریلیک

75 میکرون

95 c N/ 20mm

سفید با نشان آبی نیتو 

پی وي سی

اکریلیک

75 میکرون

سفید با نشان طوسی نیتو 

130 c N/ 20mm
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2
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(Laser cu�ng) برش کاري لیزري
Ni�o FIBERGUARD

محافظ سطح فلز، در طول عملیات برش کاري به وسیله 

لیزر با هر دو روش CO2  و Fiber می باشد.
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(High performance Film) نوار با عملکرد باال 
SPV 6065 Series

نوار محافظ سطح که در طول عملیات مکانیکی سبک از آن محافظت می کند. این سري از

 محصوالت انعطاف پذیري باالیی از خود نشان می دهند. به راحتی در پایان فرآیند تولید

 از سطح جدا می شوند و رد یا اثر چسب بر سطح باقی نمی ماند.

این سري از محصوالت بسیار مناسب براي استیل ضدزنگ و سطوح فلزي براق هستند.

نوع غشاء

نوع چسب

ضخامت کلی

قدرت چسبندگی

پلی اولفین

اکریلیک

60 میکرون

200 c N/ 20mm

پلی اولفین

اکریلیک

60 میکرون

300 c N/ 20mm

1

2

1

2
پایه اکریلیک  چسب حساس به فشار 

غشاء آبی رنگ شفاف پلی اولفین

1

2

آبی شفاف آبی شفاف رنگ

240%کشسانی

750 ساعت 750 ساعت مقاومت آب و هوایی
%240

SPV 224PRSPV 225PR

FIBERGUARD

3080H3 LIGHT

FIBERGUARD

3080H5 BLUE

SPV 6065 E5 HPSPV 6065 E7 HP

  چسب حساس به فشار 
غشاء  پلی اتیلن یا پلی اولفین

1

2

نوع غشاء
نوع چسب

ضخامت کلی

قدرت چسبندگی

رنگ

پلی اتیلن

اکریلیک

50 میکرون

120 c N/ 20mm

شفاف 

پلی اولفین

رابر

80 میکرون

آبی شفاف

110 c N/ 20mm
250%کشسانی

40 ساعت 25 ساعت مقاومت آب و هوایی
%250

 نوار محافظ سطح فلز مس
CGP-591

نوار محافظ ایده آل براي محافظت از سطح فلز مس می باشد. چسب قوي و مقاومت خوب در برابر 

رطوبت این محصول این اطمینان را ایجاد می کند که در طول حمل ونقل، نوار محافظ از سطح جدا 

نشود. ضمناً پس از اتمام مراحل تولید نیز نوار به راحتی از سطح کنده می شود و هیچ رد یا اثري 

از چسب خود باقی نمی گذارد.

 چسب حساس به فشار  
غشاء  پلی اتیلن

نوع غشاء
نوع چسب

ضخامت کلی

قدرت چسبندگی

رنگ

پلی اتیلن

اکریلیک

50 میکرون

120 c N/ 20mm

شفاف 

250%کشسانی
25 ساعت مقاومت آب و هوایی

پلی اتیلن

رابر

80 میکرون
نوار محافظ آبی رنگ نیـتو، به عنوان محافظ استیل ضد زنگ در مرحله شکل دادن به محصـوالت با عمق 

زیاد مشـهور و شناخته شده است. ترکیب منحصـر به فرد غشـاء پی وي سی با چســب مخصــوص نیـتو، 

محصــولی را ارائه می دهد که در طول بســـیاري از مراحل مکانیکی تولید استیل ضدزنگ از جمله خم 

کاري و پروفیل کردن از آن محافظت می کند. کشــــســـــانی عالی این نوار باعث می شود در تمام طول 

مراحل تولید از سطح جدا نشود.

همچنین به خاطر تحمل شرایط آب و هوایی امکان استفاده شدن در محیط بیرون را نیز دارد و می تواند 

به عنوان محافظت سطح استیل هاي ضدزنگ ساختمان سازي نیز استفاده شود.

مزیت هاي دیگر این محصوالت، انعطاف پذیري عالی آنها در تغییر شکل دادن و مقاومت در برابر روغن 

می باشد.

CGP-591

AFP-853 AFP-585

(An�-fingerprint Protec�on) محافظ سطح ضد اثر انگشت
AFP Serie

نوارهاي محافظ سطح سريAFP(An� Fingerprint Protec�on) مخصوص فلزاتی هستند که با غشاء 

ضد اثر انگشت پوشش داده شده اند و از آنها در مراحل جابه جایی و تولید مکانیکی مثل خم کاري، 

پانچ شدن و تغییر شکل نرم محافظت می کند.

AFP-853 مقاوم به روغن است و محافظ ایده آل در مرحله تغییر شکل مکانیکی است.

AFP-585 نوار چسبی است که با وجود طراحی خاص آن، حباب هوا بین نوار چسب و سطح فلز به 

وجود نمی آید و به همین خاطر محافظ ایده آل براي سطوح براق و صیقلی به شمار می رود. 

محصوالت محافظ سطح نیـتو
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