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 راهنمای خرید بهترین مارک الک غلط گیر 

از جمله لوازم التحریری می باشد که امروزه برای از بین  گیر غلط الک •

 .بردن اشتباهات نوشتاری مورد استفاده قرار می گیرد

اما گزینه های متنوعی از مدادی گرفته تا رولی در بازار وجود دارند که  •

 .ویژگی های مختص به خود را دارا می باشند

صحبت خواهد  گیر غلط الک  انواع در خصوص از همین رو در این مقاله  •

 .شد و یک راهنمای خرید اینترنتی در اختیارتان قرار می گیرد

 اینترنتی  خرید   + پرفروش و   برتر کن  پاک مدل 70 مطالعه: پیشنهاد

 آشنایی با انواع الک غلط گیر فانتزی

الک هایی که امروزه در بازار وجود دارند، از لحاظ کاربرد و فرم بسیار متفاوت  

 :می باشند. اما می توان آنها در یکی از دسته های زیر طبقه بندی نمود

 انواع الک غلط گیر قلمی •

رد می باشند. عموما در داخل این قلم ها یک این گزینه ها جزء پرفروش ترین موا

 .ساچمه وجود دارد

 .از همین رو می بایست تا آنها را قبل از استفاده به خوبی تکان داد

با این کار دیرتر جامد می شوند. برای استفاده الزم است تا حتما آنها را تکان دهید و  

 .قبل از استفاده آن را فشار دهید

 انواع الک غلط گیر رولی •

این موارد را شاید بتوان پرطرفدارترین گزینه ها در بین الک ها دانست. از این الک  

 .درجه استفاده نمود 45درجه و  90ها می توان با درجه 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%a7%da%a9-%da%a9%d9%86/
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از سطح کاغذ قرار داده و  90یا  45به عبارت دیگر می توانید الک را در زاویه  

 .استفاده نمایید

 .دارای قابلیت کاورکنندگی خوبی هستند گزینه های مذکور

از آنجا که این گزینه ها حجم زیادی اشغال نمی نمایند و قابل حمل هستند، عالقه 

 .مندان زیادی را نیز به سمت خود جلب نموده اند

باید در نظر داشته باشید از گزینه هایی   گیر غلط الک مارک  بهترین در زمان خرید

 .شما حساسیتی ایجاد نمی نمایندبهره ببرید که برای پوست 

 .، کیفیت آن نیز دارای اهمیت می باشدگیر غلط الک قیمت از همین رو در کنار

 های مدل معرفی با اداری لوازم مصرفی اقالم خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 پرفروش 

 آشنایی با برندهای الک های موجود در بازار برای بررسی قیمت الک غلط گیر

می نمایند   های باکیفیت را تولید و ارائهگیر غلط الک در حال حاضر برندهای مختلفی

 :اما برخی از معروف ترین آنها در زیر معرفی شده اند

 Class C کالس سی گیر غلط الک خرید •

دارای کیفیت باالیی می باشد. عموما الک های این کارخانه به   گیر غلط الک این

 .صورت مایع بوده و بسیار دیر خشک می شوند 

بدنه الک ها نرم است لذا به راحتی می توانید قبل از استفاده الک را تکان داده و 

 .فشار دهید

عموما ماندگاری و دوام الک مذکور تا حدی خوبی است که می توان از آن در هر 

 .نوع آب و هوایی بهره برد
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 پیکاسو گیر غلط الک خرید •

باعث شده است که امروزه افراد زیادی به سراغ این   پیکاسو گیر غلط الک قیمت

 .برند بروند

از جمله ویژگی های الک های تولید شده توسط این برند آن است که دارای بدنه  

 .نرمی هستند و نوک آنها کامال تیز می باشد

پس از آنکه شما از الک های مذکور استفاده می نمایید، مشاهده خواهید نمود که در  

 .کمتر از چند دقیقه خشک می شوند

میلی لیتر مایع غلط گیر    12اشند و حدود این الک ها نیز اغلب به صورت مایع می ب 

 .داخل آن قرار می گیرد

 پنتر قلمی گیر غلط خرید •

های  گیر غلط الک. این برند از جمله قدیمی ترین برندهای موجود در بازار است

 .فوق دارای نوک غلطکی هستند

با اندک فشاری بر روی بدنه، مایه غلط گیر به بیرون روانه می شود. خشک شدن  

 .ع از دیگر ویژگی های مهم و کاربردی پنتر استسری 

  و   باکیفیت های  مدل  معرفی با سنوی روان بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 شیک 

 آشنایی با مواد سازنده انواع الک غلط گیر

و شیمیایی تهیه می شود. از جمله این   از ترکیب های نفتی عموما الک ها •

موارد می توان به دی اکسید تیتانیوم، حالل، دیسپرس کننده ها و اسانس  

 .های عطری اشاره نمود 
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نه های سفید می باشد و همین مورد نیز  دی اکسید تیتانیوم دارای رنگدا  •

 .قابلیت پوششی خوبی را ارائه می دهد

از حالل در ساختار انواع الک ها استفاده می شود تا مواد شیمیایی و نفتی   •

 .به خوبی با یکدیگر ترکیب شوند

اما آنچه باعث براق شدن رنگدانه های سفید می شود، دیسپرس کننده ها می   •

 .باشد

ذهن نیست که این مواد نفتی بوی بدی داشته باشند. لذا برای البته دور از  •

 .خوشبو نمودن آنها از یک سری اسانس عطری استفاده می شود

 بایدها و نباید های انتخاب بهترین مارک الک غلط گیر

بسیاری از افراد بدون اینکه در خصوصی مزیت ها و نقاط منفی الک ها  •

 .بدانند اقدام به خرید و استفاده از آنها می کنند

می توانند برای  اما باید در نظر داشت که در کنار تمام ویژگی ها الک ها •

کودکان مشکالتی همانند مسمومیت ایجاد نمایند لذا باید دور از دسترس  

 .ا قرار داداطفال آنها ر

از سوی دیگر توصیه می شود تا حتما این موارد را در دمای مناسبی قرار  •

 .دهید

هر کدام از برندهایی که در داخل بازار وجود دارند می توانند تا یک دمای  •

مشخصی را تحمل نمایند لذا اگر دما بیش از اندازه شود، امکان فاسد شدن 

 .آنها وجود دارد

بر روی پارچه، ابتدا  صوص تمیز نمودن اثر الکبسیاری از افراد در خ •

 .آنها را با یک چاقو تا حد ممکن جدا می نمایند
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در مرحله بعد از الکل سفید و تمیز کننده به عنوان از بین برنده اثر الک  •

 .استفاده می نمایند

اما باید در نظر داشته باشید که این روش زمانی پاسخ می دهد که مدت   •

 .شدن پارچه نگذشته باشد زمان زیادی از لک

 جمع بندی خرید بهترین مارک الک غلط گیر

ها دارای انواع متفاوتی می باشند و توسط برندهای مختلفی   گیر غلط الک •

 .نیز به بازار عرضه می شوند

از همین رو برای اینکه یک گزینه مناسب را تهیه نمایید الزم است تا با  •

 .آشنا شوید مشخصات و ویژگی های هر کدام از آنها

در این مقاله تالش شد تا برخی از برند های معتبر و خوب بازار معرفی   •

 .شوند

الزم است تا حین خرید دقت داشته باشید، الک مد نظر شما فاقد بوی زننده   •

 .باشد زیرا در این صورت احتمال مسمومیت وجود دارد

ها  در زمان خرید به خوش دست بودن الک خود دقت داشته باشید. الک •

 .باید کم وزن باشند و به راحتی بتوان آنها را حمل نمود 

لذا سفت بودن سر لغزنده و نرم بودن غلتک آنان دارای اهمیت باالیی می   •

 .باشد

امروز بیان شد، شما می   اینترنتی خرید راهنمای با توجه به مواردی که در •

 .ک مناسب برای خود تهیه نمایید که کاربردی باشدتوانید هم اکنون یک ال 
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