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Độ dày: 25 micromet
Sử dụng nhựa dùng cho bảo quản thực phẩm.
Được đục lỗ theo công nghệ nano độc quyền Nhật Bản
Dùng để bảo vệ các loại trái cây đang tăng trưởng.

Bảo vệ trái cây khỏi sâm hại của sâu và côn trùng gây hại
Hạn chế sự xâm hại của nấm bệnh
Ngăn chặn sự hấp thu trực tiếp của hóa chất bảo vệ 
thực khi khi phun vào quả.
Ngăn chặn sự tác động tiêu cực của thời tiết
Nâng cao chất lượng của quả, màu sắc quả được cải thiện

Công nghệ đục lỗ nano thoáng khí, cho trái cây phát triễn tự nhiên.
Do được làm từ nhựa BOPP nên rất bền theo thời gian, không bị  “vỡ nát” khi chịu tác động của ánh nắng mặt trời làm 
cho giòn nhựa trong 12 tháng
Chi phí sử dụng rất rẻ. Có thể tái sử dụng nhiều lần, 
Túi đã có sẵn cọng kẽm, hay nhựa để buột lại
Kỹ thuât bao quả đơn giản, ai cũng có thể làm được
Túi túi làm bằng nhựa bopp trong suốt, chúng ta dễ dàng quan sát được quá trình biến đổi của quả bên trong.
Sử dụng túi là hơp tiêu chuẩn GAP, USDA...
Không sử dụng hóa chất tẩm ướp trên túi
Túi có nhiều kích cỡ, nên phù hợp với nhiều giai đoạn và nhiều loại quả.

           Túi nhựa bọc quả loại nhỏ đã được nông dân Nhật tin dùng.

Quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm vui lòng 
đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.
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