
مجموعة متنوعة من المواد الخام بواسطة أ بعض النسبة المئوية.1
للخلط ، في قادوس

المــواد الخــام المختلطــة مســبقات -لقيمــة والتســخين لتصــبح .2
بالطات مسطحة

ثم من خالل ضغط القالب ، فإن القولبة ، والتبريد ، من خالل .3
آلة الجر التي تم تقديمها ببطء

قطع. بعد االصطناعي customerneeds لتحقيق طول.4

اسم المنتج بالط السقف األسباني على الطراز
ماركة ZXC
مكان المنشأ (مدينة فوشان ، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي
مواد أكريلونيتريل الستايرين أكريليت كوبوليمرببولي فينيل كلوريدب

مسحوق الكالسيوممواد 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 ، أوال ادفع إيداع بنسبة 30 ٪ ، قبل تحميل الحاويات المدفوعة بقية الدفع

L/C ،
شحن نقوم بذلك بنفسي. ، (FCL) خدمة تحميل الحاوية الكاملة

.نجد وكالئنا للقيام بذلك ، (LCL) أقل من خدمة تحميل الحاويات
طَرد PE حقيبة البليت أو
ميناء قوانغتشو / شنتشن / فوشان
طلب تسقيف الفيال ، تسقيف المنزل ، حديقة ، جرانج ، منزل الحاويات ،

مشروع مسطح إلى منحدر ، إلخ
رقم الموديل #1050-160-30
يكتب النمط اإلسباني
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



تباعد الموجة 160mm
ارتفاع الموجة 30mm
طول القسم 219mm

بنية
في العالم ، ومقاومة الطقس الفائقة ، و 10 سنوات حقا ، ال GE المستوردة من أفضل 500 شركة ASA السطح: المواد الخام
.تتالشى األلوان. المعيار هو أن سمك السطح يصل إلى 0.15 ملم ، يمكننا الوصول إلى 0.15-0.18 ملم
المتوسط: المادة بولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم، النسبة هي 1: 1. هذه هي أفضل نسبة بعد العديد من التجارب. تضمن هذه
.النسبة قوة وصباقة المنتج
القاع: المادة المهمة هي أيضا بولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم، لكن أضف مواد كيميائية أخرى. نحن نجعل نفس اللون مثل
.لون السطح واللون األبيض. يعد عدد المنتجات األفضل في هذه الصناعة
ميزة

(طويلة األمد اللون (في األقل 10 سنوات ·
· في ظل ظروف صعبة من التعرض لألشعة فوق البنفسجية ودرجة  يتميز المنتج بالمتانة الفائقة في البيئة الطبيعية. حتى 

.الحرارة العالية والبرودة المتجمدة ، فإنه ال يزال يحافظ على لون مستقر

أداء مكافحة التآكل ·
يمكن لبالط الراتنج االصطناعي أن يقاوم حمض طويل المدى ، وتآكل القلويات والملح ، وما إلى ذلك. لقد أثبتت االختبارات أنه ·

لن يكون هناك تفاعل كيميائي بعد النقع في الملح واأللكالي ومختلف الحمض تحت 60 ٪. إنه مثالي للتطبيق في المناطق
. التي يكون فيها أمطار الحمض شائعة

أداء جيد للعزل بالماء ·
يختار بالط الراتنج االصطناعي راتنًجا مقاوًما للغاية ، وهو كثيف وال يمتص ماءًا ، مع عدم وجود مشكلة في اختراق المسام. ·

المنتج أوسع بنسبة 45 ٪ من البالط التقليدي مع اتصال أقل على السقف ، لذلك راتنج االصطناعية ، زاد أداء الماء بشكل
.كبير من التقليدية البالط

مقاومة حريق قوية ·
· ≤ مادة مثبطات لهب االنتماء ، مع مقاومة الحريق   B1 كما تم اختباره من قبل اإلدارات الموثوقة الوطنية وفًقا لمعيار

GBB8624-2006.

ممتلكات ممتازة للعزل الحراري ·
حوالي 1/300 من بالط الطين ، 1/10 من بالط األسمنت ، و 1/2000 من ، W/M.Kمعامل الموصلية الحرارية هو 0.325 ·

.بالط الصلب السميك. من بالط الراتنج االصطناعية ال يزال من الممكن تحسينه

عزل صوتي جيد ·
· لقد أثبتت االختبارات أن بالط الراتنج االصطناعي له وظيفة امتصاص ضوضاء ممتازة عندما تعاني من هطول أمطار غزيرة 

.ورياح قوية



















هل أنت الشركة المصنعة أم المتداول؟*

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 عمل طويلة األجل

هل يمكنني طلب المنتج الذي أريد أن أتعرف عليه؟*

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

هل يمكنك وضع العالمة التجارية لشركتي على منتجاتك؟*



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

كيفية تثبيت ورقة التسقيف؟*

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

هل يمكنك تقديم عينات لي لفتح السوق واالختبار جودة؟*

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

ما هو مدة التجارة الخاصة بك؟*

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

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

FOB: Foshan ، Guangzhou ، Shenzhen ميناء الشحن •


