
اسم المنتج PVC ورقة سقف بلاستيكية مضادة للتآكل
ماركة ZXC
مكان المنشأ (مدينة فوشان ، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي
مواد كلوريد البولي فينيل ، مسحوق الكالسيوم ، مواد كيميائية أخرى
يضمن سنوات 10
شهادة ISO9001 / SGS / CE
أقل كمية ممكن طلبها متر مربع 300
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
المصنع ، المستودع ، المزرعة ، السوق ، الممر. خاصة في النباتات
الكيميائية المسببة للتآكل ، المصاهر ، النباتات الخزفية ، مصنع صلصة
الصويا ، النباتات الكيميائية ، طباعة وصباغة مصنع المذيبات العضوية ،
حمض ، قلوي وغيرها

رقم الموديل #1130-210-24
يكتب نوع شبه منحرف
العرض الكلي 1130mm
عرض فعال 1050mm
سماكة مم / 1.5 مم / 1.8 مم / 2.0 مم / 2.3 مم / 2.5 مم / 2.8 مم / 3.0 مم 1.3
طول 5.8meter / 11.8meter / مخصصة



اللون أبيض / أزرق / أخضر / أحمر / مخصص
تباعد الموجة 210mm
ارتفاع الموجة 24mm
طبقة طبقة واحدة / طبقتين / ثلاث طبقات





ميزة
• مكافحة التآكل
البلاستيكية على المدى الطويل ضد الحمض والقلويات والملح Zhongxingcheng PVC • ورقة تسقيف
وغيرها من المواد الكيميائية المسببة للتآكل. تثبت التجارب أن: في الملح والقلويات و 60 ٪ بعد نقع
على مدار 24 ساعة في الحمض ، لا تفاعل كيميائي. مناسبة للغاية للمناطق التي تطرأ على الأمطار
.الحمضية والاستخدام الساحلي ، كان التأثير مهمًا بشكل خاص

ضد للماء •
في راتنج طبقة Zhongxingcheng PVC • تم استخلاص مواد السطح السطحية لصفائح التسقيف البلاستيكية
سطح الأرض فائق الطقس لضمان متانة المنتجات (لمدة 15 عامًا في ضمان الجودة).

• مقاوم النار
البلاستيكية هي مواد مثبطات لهب ، من خلال السلطة الوطنية Zhongxingcheng PVC • ورقة تسقيف
درجة. B1 ≤ للاختبار ، أداء السلامة من الحرائق GB8624-2006 للإطفاء في الإدارة وفقًا لمعايير

• عزل الحرارة
، W / MKهو Zhongxingcheng PVC 0.325 • معامل الموصلية الحرارية لورقة التسقيف البلاستيكية في
يبلغ بلاط الطين حوالي 1/310 ، وبلاط الأسمنت 1/5 ، وبلاط الصلب السميك 0.5 مم 1/2000. لذلك ، دون
تحقيق أفضل خصائص العزل PVC النظر في زيادة حالة طبقة العزل ، لا تزال ورقة تسقيف البلاستيك
الحراري.

• عزل الصوت
• تثبت الاختبارات ما يلي: في معاناة أمطار غزيرة ، تتأثر الرياح العاتية من الضوضاء الخارجية ،
البلاستيكية على امتصاص جيد لتأثير الضوضاء ، والضوضاء Zhongxingcheng PVC تحتوي ورقة تسقيف
.أسفل 30 ديسيبل من بلاط الصلب




