


اسم المنتج على الطريقة اإلسبانية ASA بالط السقف
عالمة تجارية ZXC
مكان المنشأ (مدينة فوشان بمقاطعة قوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي
مواد أكريلونيتريل ستايرين أكريليت كوبوليمر،البولي فينيل كلوريد،

مسحوق الكالسيوم، المواد الكيميائية األخرى
ضمان سنة 25
شهادة ISO9001 / SGS / CE
أقل كمية ممكن طلبها متر مربع 100
موعد التسليم 1x20GP 1 ، لمدة 6 أيامx40GP لمدة 7 أيام
قدرة العرض لدينا 8 خطوط إنتاج ، حوالي 13500 متر مربع كل يوم
شروط الدفع T / T ، أوال دفع إيداع 30 ٪ ، قبل تحميل حاوية دفع بقية الدفع

L / C ،
الشحن نحن نقوم بذلك بنفسي. ، (FCL) خدمة تحميل الحاويات الكاملة

.نجد وكالءنا للقيام بذلك ، (LCL) أقل من خدمة تحميل الحاويات
صفقة pe البليت أو كيس
ميناء قوانغتشو / شنتشن / فوشان
الوضعية فيال تسقيف ، تسقيف المنزل ، حديقة ، غرانج ، حاوية البيت ،

مشروع منحدر إلى منحدر ، الخ
 

رقم الموديل # 1050-160-30

نوع االسبانية االسلوب

العرض الكلي 1050mm

العرض الفعال 960mm



سماكة ملم / 2.5 ملم / 2.8 ملم / 3.0 ملم 2.3

الطول يجب أن يكون مضاعفات الجزء

اللون البرتقالي / األحمر / الرمادي / السماء الزرقاء / األخضر الداكن

موجة تباعد 160MM

ارتفاع الموجة 30mm و

طول القسم 219mm

بناء
مقاومة الطقس الفائقة ، حًقا 10 سنوات ، ال يتالشى ، GE من أفضل 500 شركة في العالم ASA السطح: تم استيراد المواد الخام
.mmيمكننا الوصول إلى mm ، 0.18-0.15لونها. المعيار هو أن سمك السطح يصل إلى 0.15
 
و مسحوق الكالسيوم، النسبة هي 1: 1. هذه هي أفضل نسبة بعد العديد من التجارب. هذه كلوريد  متوسطة: المواد البولي فينيل 
.النسبة تضمن قوة وصالبة المنتج
 
أسفل: المواد الهامة هي أيضا البولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم، ولكن إضافة مواد كيميائية أخرى. نحن نجعل نفس لون لون
.السطح واللون األبيض. اللمعان من المنتجات هو األفضل في هذه الصناعة
 
خاصية

(طويلة األمد اللون (في األقل 10 سنوات ·
يتميز المنتج بمتانة فائقة في البيئة الطبيعية في ظل ظروف قاسية من التعرض لألشعة فوق البنفسجية ودرجة الحرارة العالية ·

.وبرودة التجمد ، فإنه ال يزال يحتفظ باللون الثابت

المضادة للتآكل Excllent أداء ·
يمكن أن يقاوم راتنجات الراتنجات االصطناعية الحمض على المدى الطويل والقلويات وتآكل الملح ، وما إلى ذلك. لقد أثبتت ·

االختبارات أنه لن يكون هناك تفاعل كيميائي بعد نقعها في الملح والقلويات وحمض مختلف تحت 60 ٪. إنها مثالية للتطبيق
. في المناطق التي يكون فيها المطر الحمضي شائعًا

أداء جيد تسرب المياه ·
يختار بالط الراتنجات االصطناعية راتنجات شديدة المقاومة للماء ، وهي كثيفة وال تمتص الماء ، وال توجد مشكلة في اختراق ·

المسام. المنتج أكبر بنسبة 45٪ من البالط التقليدي مع تالمس أقل للسطح ، وبالتالي فإن أداء الراتنجات االصطناعية ، أداء
.مقاوم للماء زاد بشكل كبير عن التقليدي البالط

 مقاومة الحريق قوية ·
· ≤ ينتمي المواد مثبطات اللهب ، مع مقاومة الحريق   B1 كما تم اختباره من قبل اإلدارات الرسمية الوطنية وفًقا لمعيار

GBB8624-2006.

خاصية عزل حراري ممتازة ·
حوالي 1/300 من بالط الطين ، 1/50 من بالط األسمنت ، و 1/2000 من ، w / mkمعامل التوصيل الحراري هو 0.325 ·

البالط الصلب السميك اللون. لذلك دون التقيد طبقة العزل الحفاظ على الحرارة ، والعزل الحراري والحفاظ على الحرارة
.من البالط الراتنج االصطناعية ال يزال من الممكن أن يكون األمثل

عزل الصوت جيد ·
· لقد أثبتت االختبارات أن بالط الراتنجات االصطناعية لديه وظيفة ممتازة المتصاص الضوضاء عند تعرضه لألمطار الغزيرة 

 .والرياح القوية
 











هل منتج أو تاجر؟*

نعم ، نحن مصنع حقيقي ، هناك العديد من الصور في مقدمة شركتنا.إذا كنت بحاجة إلى منتج خاص آخر ،*
.فسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك ، حتى نتمكن من بناء عالقة تجارية طويلة األجل

 

هل يمكنني طلب المنتج الذي أريد وضعه في ملف التعريف؟*



.بالطبع ، يمكنك أيًضا إنتاج المنتجات وفًقا لطلباتك التفصيلية*

 

هل يمكنك وضع ماركة شركتي على منتجاتك؟*

.لكننا نحتاج إلى بعض المعلومات عن شركتك .ODM و OEM نعم ، نحن نقبل خدمة*

 

كيفية تثبيت ورقة التسقيف؟*

.يرجى االتصال موظفي الخدمة لدينا ، لدينا فيديو التثبيت لك*

 

يمكنك تقديم عينات بالنسبة لي لفتح السوق واالختبار جودة؟*

نعم ، يمكننا. يمكننا تقديم عينات مجانية لك ، هل يمكن أن تدفع تكلفة الشحن؟ يرجى االتصال موظفي الخدمة*
.لدينا

 

ما هو مصطلح التجارة الخاصة بك؟*

.مقدما ، والتوازن قبل الشحن ٪ T / T 30 :الدفع *

٪ مهلة اإلنتاج: في غضون 7 أيام عمل بعد إيداع 30 •

ميناء الشحن فوب: فوشان ، قوانغتشو ، شنتشن •


