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پارچه فیلترپرس
پارچه فیلتر پرس از لوازم جانبی و مصرفی دستگاه فیلتر پرس میباشد  ،که در لیست
خدمات پس از فروش دستگاه فیلتر پرس به مشتریان گرامی ارائه میگردد.
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پارچه فیلترپرس پ پ
پارچه فیلترپرس پلی آمید
پارچه فیلترپرس پنبه

پارچه پلی استر

پارچه پلی استر به دلیل جنس پلیمری بررای مللوارای برازی ،اسریدی و خنثری
استفاده می شود و ضمن داشتن مزایای پارچه اای پلی پروپیلن ،بره دلیرل داشرتن
ضخامت بیشتر و جنس نرم شرایط آب بندی مناسب تری دارد و تلمل فشار آن نیز

باال است .این پارچه در انواع تک الیه ودو الیه تولید می شود .نوع دو الیه آن تا ۲۰
اتمسفر فشار را تلمل می نماید.

پارچه پلی پروپیلن )(PP

پارچه پلی پروپیلن برای مللو اای اسیدی و بازی و حتی برای مللو اای خنثی استفاده می شود .این
نوع پارچه (صافی) تا دمای  ۱۱۰درجه سانتی گراد را به راحتی تلمل می نماید و در طیف وسیعی از
مللو اا و صنایع استفاده می شود .دارای عمر مناسب بوده و درمقابل رطوبت و دما مقاوم است و نیز به
علت نداشتن پرز از شرایط بهداشتی مناسبی برخوردار می باشد .قابلیت شستشوی بهتری داشته و قابل
بازیافت می باشد و کیک آن راحت تر جدا می شود .این نوع پارچه به علت درشتی تار و پود و سفت بودن

آن دارای شرایط آب بندی مشکل تر میباشد و برای زمانی که مللو بسیارارزشمند باشد توصیه نمی شود.

پارچه پلی آمید (نایلون)

پارچه پلی آمیدی (نایلون) نیز برای ملیط اای متفاوت استفاده می شود و ساختار
و آب بندی بهتری دارد.

پارچه پنبه

پارچه اای پنبه ای برای دمای نسبتاً باال و مللو اای خنثی و تا حدودی بازی
استفاده می شود .ولی به دلیل داشتن پرز در جااایی که حساسیت بهداشتی بیشتر
باشد ،مانند مصارف دارویی استفاده نمی شود .این پارچه به تعداد تار و پود موجود
در واحد سطح (اینچ مربع) و شرایط بافت می تواند در فشار اای پایین و تا حدود ۵
اتمسفر استفاده شود ،لذا در مواقعیکه به دالیل مختلف مثال گرانروی نیاز به فشار باال
می باشد ،این پارچه ملدودیت کاربرد دارد .از ویژگی بارز این پارچه جذب مناسب
مللو و آب بندی راحت در جریان فیلتراسیون می باشد.

