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نوار چسب هاي محافظ براي سطح شیشه

شرکت صنایع چسب                نماینده رسمی شرکت                     در ایران



(Low Emission) شیشه هاي کم انتشار 
CGP-551(A5) / CGP-572 (A7)  :محصول

شیشـه هایی که با غشــاء ضد ماوراء بنفش و مادون قرمز پوشش داده شده اند و در جهت کاهش انتقال گرما به 

داخل ساختمان به کار می روند.

شیشه هاي آسان شو
CGP-591 (A9)  :محصول

 شیشه هایی که با غشـاء مخصـوص پوشش داده می شوند و براي کاربرد در حمام مناسب هسـتند. پوشش ایجاد 

شده باعث می شود شیشه به راحتی از آثار به جاي مانده از وسایل بهداشتی نظیر صابون و شامپو تمیز شود.

شیشه هاي رنگی
CGP 470  :محصول

 شیشــه با لعاب رنگی، شیشـــه هایی با کاربرد تزئینی در معماري یا کارهاي هنري هســـتند که با لعاب رنگ هاي 

طبیعی تهیه و تولید می شوند.
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ساختمانی و معماري 
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شیشه هاي حمام 
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شیشه هاي دکوراتیو
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شرکت نیـتو در سال 1918 در شهر اوزاکاي ژاپن تاسیس گردید و با استفاده از متخصـصــین ژاپنی و اروپایی در زمینه تولید چســب 

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 مشــــتریان" زمینه ساز حضـــــور مداوم و موفق در بازار جهانی و ارائه محصـــــوالت 

پیشرفته بوده است.

محصوالت نیـتو با کاربرد هاي متنوع در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله صنعت ساخت شیشه 

نوار محافظ سطح شیشه
نوارچســب هاي محافظ سطح نیـتو، پوشش هاي موقتی هســتند که از سطح شیشــه در طی مراحل تولید از جمله : برشکاري، عمل آوري 

حرارتی، و شکل دهی لبه ها 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. 

این نوار چسب هاي محافظ از سطح شیشه با هر نوع پوشش، در طول مراحل تولید محافظت می کنند، به طوري که پس از خروج 

شیشه از مرحله شناور سازي و اجراي پوشش مخصوص شیشه روي سطح آن، الیه محافظ روي سطح شیشه قرار می گیرد. 

نوارچسب هاي محافظ سطح نیـتو قابلیت محافظت از طیف وسیعی از شیشه ها که با غشاء مختلف پوشش داده شده اند را دارند، 

از جمله:

مراحل مختلف شیشه سازي و نقش نوار محافظ سطح در آن

شیشه تخت روي نوار نقاله 

قرار می گیرد

قطعات بزرگ شیشــــــــه روکش 

مخصوص می خورند

نوار چســـــــب محافظ سطح روي 

شیشه چسبانده می شود

برش کاري شیشـه انجام می شود و به 

قطعات کوچک تر تقسیم می شود

نوار چســـب محافظ از روي سطح 

شیشه جدا می شود

لبه هاي قطعات بـــــرش خورده 

شکل داده می شوند

شیشـــه به واحد بســــته بندي 

ارسال می شود

فرآیند لمینیت کردن نوار محافظ
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 و یکنواخت چسبیده شود.

برش کاري
نیاز به برش جداگانه و از قبل نوار چســـــب محافظ نیســـــت و به دلیل کیفیت باالي چســـــب به کار رفته و 

چسبندگی عالی، حباب هوا مابین نوار چسب و سطح شیشه ایجاد نمی شود.
برش شیشه به آسانی انجام می پذیرد بدون آنکه نوار محافظ در فرآیند برش ایجاد مشکل نماید.

برش بدون ایجاد خط و خش بر سطح شیشه انجام می گیرد.

(Heat Treatment) عمل آوري حرارتی
به دلیل مقاومت مناسبی که نوار چسب هاي محافظ نیـتو به گرما دارند، در طول فرآیند عمل آوري حرارتی از 

سطح شیشه جدا نمی شوند و به خوبی از آن محافظت به عمل می آورند.

جابه جایی شیشه در مراحل تولید
از مهمترین شاخصه ها ي چسب هاي نواري محافظ سطح نیتـو، چسبندگی عالی آن به سطح و مقاومت چسب در 

زمان جابه جایی شیشه توسط ربات هاي مکنده، می باشد
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