
أرضيات من الألياف الأسمنتية ورقة من الصين

:مواصفات ورقة الأرضيات الأسمنت الألياف
(سمك (مم (العرض (مم (الطول (مم
5-25 1220 2440.3000
:الانحراف البعدي

سماكة
مم 8≥ مم 0.3 ±
ملم 8-12 مم 0.5 ±
ملم 12≤ ملم 0.8 ±

عرض
مم 1220≥ مم 3 ±
>1220mm مم 4 ±

طول
مم 2400≥ مم 5 ±
>2440mm مم 8 ±

:الخصائص الفيزيائية
كثافة جم / سم 3 1.2-1.6
توصيل حراري (واط / (عضو الكنيست 0.29≥
أمتصاص الماء ≤28٪
تحتوي على الماء ≤10٪
حركة الرطوبة ≤0.25٪

قوة الانحناء
فرن الجافة ميجا باسكال 16≤
التشبع بالماء ميجا باسكال 13≤

عدم الاحتراق فئة أ

يمكن استخدام لوح األسمنت الليفي لتكسية الجدران الخارجية ، والتقسيم الداخلي (المرحاض) ، وسقف امتصاص
الصوت ، ولوحة مقياس الحائط الساتر ، ولوحة الحائط المركبة ، ولوحة اإلعالنات الخارجية ، والحواجز الحرارية ،
وبالط األرضيات من مبنى مكاتب ، فندق ، مستشفى ، مبنى واجهات ، مدرسة ، فيال ، مسرح وأنواع أخرى من
.المباني الفنية

:تحميل الحاويات

https://www.prefabhousesupplier.com/aefiber-cement-flooring.html


التعليمات

هل منتج أو شركة تجارية؟ .1
.نحن مصنعون لدينا خطان إنتاج مستوردان ، يمكن أن تصل السعة السنوية إلى 20 مليون متر مربع

ما هو ميناء التحميل؟ .2
تشينغداو ، تيانجين ، شنغهاي أو أي ميناء صيني آخر تحتاجه. إذا تم توفير منفذ الوجهة ، فيمكن
.للرجوع إليها CIF و CFR اقتباس

ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب (موك) لمنتجك؟ .3
1x20 "GP ، يمكن التفاوض على الطلبات الصغيرة.

ما هي شروط الدفع التي تستخدمها عادة؟ .4
.قابلة للتفاوض إذا كانت كبيرة LC بنسبة 50٪ و 50٪ قبل الشحن. شروط الدفع T / T يجب دفع إيداع

ما هو الوقت الذي تستغرقه لبضائعك؟ .5
حوالي 10-15 يوما

كيف تضمن جودة منتجك؟ .6
لدينا تفتيش صارم لمراقبة الجودة في كل عملية. هناك تقارير اختبار لمنتجاتنا. جميع منتجاتنا تلبي
.معايير الصناعة

؟OEM هل تقبل .7
.نعم ، يمكننا طباعة شعارك أو معلومات عن المنتجات أو التعبئة

.مرحبا بكم فى زيارة المصنع لعرض مزيد من التفاصيل


