
التصميم ： النمط الإسباني
لون دائم ： 10 سنوات لا تتلاشى
طول ： مخصص
سمك ： 1.8 مم ، 2.0 مم ， 2.2 مم ，
2.5mm ، 2.8 مم ، 3.0 ملم
العرض العام ： 1130 مم
عرض فعال ： 1000/1050 مم
تباعد الشقوق ： 660 ملم
الطبقات ： 3 طبقات
السطح ： منقوش/سلس





ZXC New Material Technology Co. ، Ltd. تشمل منتجاتنا صفائح PVC ، وبلاط سقف الراتنج
تفاصيل حجم S.وما إلى ذلك UPVC وموقد ، وألواح تسقيف ، FRP وبلاط تسقيف ، ASA الاصطناعي
.الأسهم لدينا ، يمكننا أن نكون أسرع وقت التسليم. مرحبًا بك اتصل بنا مخصصًا













هل أنت الشركة المصنعة أم المتداول؟*
*نعم ، نحن مصنع حقيقي ، هناك العديد من الصور في مقدمة شركتنا. إذا كنت بحاجة إلى منتجات خاصة أخرى ،
فسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك ، حتى نتمكن من بناء علاقة تجارية طويلة الأجل.

*هل يمكنني طلب المنتج الذي أريد أن أتعرف عليه؟
*بالطبع يمكنك ذلك ، سننتج المنتجات وفقًا لطلبات التفاصيل الخاصة بك.

*هل يمكنك وضع العلامة التجارية لشركتي على منتجاتك؟
لكننا نحتاج إلى بعض المعلومات حول شركتك. .OEM & ODM *نعم ، نحن نقبل خدمة

*كيفية تثبيت ورقة التسقيف؟
.*يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا ، لدينا فيديو التثبيت لك

هل يمكنك تقديم عينات لي لفتح السوق وجودة الاختبار؟*
.*نعم ، يمكننا أن نقدم لك عينات مجانية

هل يمكنك دفع تكلفة الشحن؟*
.يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا

ما هو مدة التجارة الخاصة بك؟*
مقدما ، الرصيد قبل الشحن. ٪ T/T 30 :* الدفع
؟ مهلة الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل بعد إيداع 30 ٪
FOB: Foshan ، Guangzhou ، Shenzhen ؟ ميناء الشحن
ZXC New Material Technology Co. ، Ltd. هو مورد صفائح السقف البلاستيكية الصافية الصين ، وتشمل
وما إلى ، Gutter و ، FRP وبلاط تسقيف ، ASA وبلاط سقف الراتنج الاصطناعي ، PVC منتجاتنا صفائح
 .ذلك إذا كان طلبك يتطابق مع تفاصيل حجم الأسهم لدينا ، فيمكننا وقت التسليم بشكل أسرع





اسم المنتج بلاط السقف الأسباني على الطراز
ماركة ZXC
مكان المنشأ (مدينة فوشان ، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي

مواد أكريلونيتريل الستايرين أكريليت كوبوليمر ، كلوريد البولي فينيل ،
مسحوق الكالسيوم ، مواد كيميائية أخرى

يضمن سنة 25
شهادة ISO9001 / SGS / CE
أقل كمية ممكن طلبها متر مربع 100
موعد التسليم 1x20GP لمدة 6 أيام ، 1 × 40 جيجا بايت لمدة 7 أيام
قدرة العرض لدينا 8 خطوط إنتاج ، حوالي 13500 متر مربع كل يوم

شروط الدفع T/T ، أولا ادفع إيداع بنسبة 30 ٪ ، قبل تحميل الحاويات المدفوعة بقية الدفع
L/C ،

شحن نقوم بذلك بنفسي. ، (FCL) خدمة تحميل الحاوية الكاملة
.نجد وكلائنا للقيام بذلك ، (LCL) أقل من خدمة تحميل الحاويات

طَرد PE حقيبة البليت أو
ميناء قوانغتشو / شنتشن / فوشان

طلب تسقيف الفيلا ، تسقيف المنزل ، حديقة ، جرانج ، منزل الحاويات ،
مشروع مسطح إلى منحدر ، إلخ

رقم الموديل #1050-160-30
يكتب النمط الإسباني
العرض الكلي 1050mm
عرض فعال 960mm
سماكة 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
طول يجب أن يكون مضاعفات الجزء
اللون برتقالي / أحمر / رمادي / سماء أزرق / أخضر داكن /حسب الطلب
تباعد الموجة 160mm
ارتفاع الموجة 30mm
طول القسم 219mm
660mm تباعد الشراء





بنية

في العالم ، ومقاومة الطقس الفائقة ، و GE 10 المستوردة من أفضل 500 شركة ASA السطح: المواد الخام
سنوات حقا ، لا تتلاشى الألوان. المعيار هو أن سمك السطح يصل إلى 0.15 ملم ، يمكننا الوصول إلى
0.15-0.18 ملم.

المتوسطة: المادة هي كلوريد البولي فينيل ومسحوق الكالسيوم ، والنسبة هي 1: 1. هذه هي أفضل نسبة بعد
العديد من التجارب. تضمن هذه النسبة قوة المنتج وصبغته.

أسفل: المادة المهمة أيضًا هي كلوريد البولي فينيل ومسحوق الكالسيوم ، ولكن أضف مواد كيميائية أخرى.

نحن نجعل نفس اللون مثل اللون السطحي واللون الأبيض. إن مجموعة المنتجات هي الأفضل في هذه الصناعة.

ميزة

لون طويل الأمد (10 سنوات على الأقل)

· يتميز المنتج بالمتانة الفائقة في البيئة الطبيعية. حتى في ظل ظروف صعبة من التعرض للأشعة فوق
البنفسجية ودرجة الحرارة العالية والبرودة المتجمدة ، فإنه لا يزال يحتفظ بالألوان المستقرة.

· الأداء المضاد للتهاب

· يمكن لبلاط الراتنج الاصطناعي أن يقاوم حمض طويل المدى ، القلويات والتآكل الملح ، وما إلى ذلك. لقد
أثبتت الاختبارات أنه لن يكون هناك تفاعل كيميائي بعد النقع في الملح والألكالي والمختلف الحمض تحت
60 ٪. إنه مثالي للتطبيق في المناطق التي يكون فيها المطر الحمضي مشترك.

أداء جيد للعزل بالماء

· يختار بلاط الراتنج الاصطناعي راتنجًا مقاومًا للغاية ، وهو كثيف ولا يمتص ماءًا ، مع عدم وجود
مشكلة في اختراق المسام. المنتج أوسع بنسبة 45 ٪ من البلاط التقليدي مع اتصال أقل على السقف ، لذلك
الراتنج الاصطناعي ، يزداد أداء مقاوم للماء بشكل كبير من البلاط التقليدي.

· مقاومة حريق قوية

كما تم اختبارها من قبل الإدارات الموثوقة B1 ≤ · مادة مثبطات اللهب الانتماء ، مع مقاومة الحريق
.GBB8624-2006 الوطنية وفقًا لمعيار

ممتلكات ممتازة لعزل الحرارة ·

حوالي 1/300 من بلاط الطين ، 1/10 من بلاط الأسمنت ، و ، W/M.K· معامل الموصلية الحرارية هو 0.325
1/2000 من بلاط الصلب السميك. لا يزال من الممكن تحسين صيانة بلاط الراتنج الاصطناعي.

· عزل صوتي جيد

· أثبتت الاختبارات أن بلاط الراتنج الاصطناعي له وظيفة امتصاص الضوضاء الممتازة عندما تعاني من هطول
.أمطار غزيرة ورياح قوية













2.3mm سماكة 2.5mm 2.8mm 3.0mm
وزن
4.6 ((كجم/متر مربع 5.0 5.6 6.0

 سعة تحميل الحاوية

20GP
(طن21) 4500 4200 3750 3500

40GP
(طن26) 5600 5200 4600 4300

:ميزة

متعذرمكافحة التآكلأداء.1

2.goodضد للماءأداء

النارمقاومة .3

الحرارةعازلة .4

5.Soundالإقرارulation

6.eaterثبات،شيخوخةمقاومة

طَرد:ناقصأواساسييصدّرحزمة

هل أنت الشركة المصنعة أم المتداول؟*

نعم ، نحن حقيقيون ، هناك العديد من الصور في مقدمة شركتنا.إذا كنت بحاجة إلى منتج خاص آخر ، فسنبذل*
.قصارى جهدنا لمساعدتك ، حتى نتمكن من بناء علاقة عمل طويلة الأجل

هل يمكنني طلب المنتج الذي أريد أن أتعرف عليه؟*

.بالطبع يمكنك ذلك ، سننتج المنتجات وفقًا لطلبات التفاصيل الخاصة بك*

هل يمكنك وضع العلامة التجارية لشركتي على منتجاتك؟*

.لكننا نحتاج إلى بعض المعلومات حول شركتك .OEM & ODM نعم ، نحن نقبل خدمة*



كيفية تثبيت ورقة التسقيف؟*

.يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا ، لدينا فيديو التثبيت لك*

هل يمكنك تقديم عينات لي لفتح السوق والاختبار جودة؟*

نعم ، يمكننا. يمكننا تقديم عينات مجانية لك ، هل يمكنك دفع تكلفة الشحن؟ يرجى الاتصال بموظفي الخدمة*
.لدينا

ما هو مدة التجارة الخاصة بك؟*

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

٪ ؟ مهلة الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل بعد إيداع 30

FOB: Foshan ، Guangzhou ، Shenzhen ؟ ميناء الشحن


