
Foshan ZXC ASA بلاط التسقيف بالراتنج الاصطناعي هو نوع جديد من مواد
التسقيف التي تنتجها تقنية البثق المشترك المتقدمة وعملية التشكيل الخاصة
.ASA باستخدام راتنج هندسة التجوية العالية للغاية

اسم المنتج بلاط سقف راتينج اصطناعي

مكان المنشأ (مدينة فوشان ، مقاطعة قوانغدوغ ، الصين (البر الرئيسي

يضمن سنة 25

موعد التسليم 1x20GP 1 ، لمدة 6 أيامx40GP لمدة 7 أيام

العرض الكلي ملم 1050

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

تباعد الموجة ملم 160

ماركة ZXC

مادة أكريلونيتريل ستايرين أكريليت كوبوليمر ، بولي فينيل كلوريد ، مسحوق الكالسيوم ، مواد
كيميائية أخرى

شهادة ISO9001 / SGS / CE

طول المقطع ملم 219

العرض الفعال ملم 960

طول يجب أن يكون أحد مضاعفات القسم

ملم 30ارتفاع الموجة



الحد األدنى لكمية الطلب 100 متر مربع .1

القدرة على التوريد لدينا 8 خطوط إنتاج ، حوالي 13500 متر مربع كل يوم .2

.دفع إيداع 30٪ أوالً ، قبل تحميل الحاوية دفع باقي دفع خطاب االعتماد ، T / T شروط الدفع .3

نقوم بذلك بنفسي. ، (FCL) خدمة شحن حمولة حاوية كاملة .4
نجد وكالئنا للقيام بذلك. ، (LCL) أقل من خدمة تحميل الحاويات
PE حزمة البليت أو كيس
ميناء قوانغتشو / شنتشن / فوشان

تطبيق تسقيف فيال ، تسقيف منزل ، حديقة ، جرانج ، منزل حاوية ، مشروع من شقة إلى منحدر ، إلخ .5





صور مفصلة
ZXC ASA
بلاط السقف الاصطناعية الراتنج
صلابة فائقة ، مضمونة لمدة 50
عامًا. اللون أكثر سطوعًا
وجمالًا ولكنه لا يتلاشى. بديل
مضاد للبَرَد وخالٍ من الخليط. هو
- هي
يتم استخدام راتنج أفضل كمادة
خام لضمان متانة أفضل وعمر خدمة
.أطول



وصف المادة
مستوردة من ASA المواد الخام
المحدودة. السطح GELOY شركة
لامع مثل المرآة. لا تحتوي على
الاسبستوس والمواد المشعة
عناصر قابلة لإعادة التدوير وتفي
بمتطلبات حماية البيئة الخضراء
.بشكل كامل



طلب
المصانع عالية الجودة ومصانع
الصلب والمستودعات وسوق المزارع
والوصول إلى الأسواق والمظلات
وغيرها من مواد التسقيف
المتطورة.
خاصة في المصانع الكيميائية
المسببة للتآكل ، والمصاهر ،
ومصانع السيراميك ، ومصنع صلصة
الصويا ، والمصانع الكيماوية ،
ومصنع الطباعة والصباغة ،
مصنع المذيبات العضوية والحمض
والقلويات وغيرها من النباتات
.المسببة للتآكل

مواصفات المنتج



تعريف عن الشركة






