
جلد فينيل ارضيات رول PVC توريد مصنع بلاستيك

يمكن أن يوفر 30٪ من التكلفة الإجمالية عند شراء عقار تجاري الأرضيات البلاستيكية لفة مباشرة
!من المصنع

يتم إنتاج لفة الأرضيات المشمع التجارية بشكل عام عن طريق الصقل. من بينها ، هناك مواد مالئة أقل
يتم لف المنتج وجرحه بعد تبريده. تختلف مواصفات المواد الملفوفة من .PVC وملدنات أكثر من بلاط
الناعم 2.0 مم ناعمة ومرنة معينة وتشعر PVC دولة إلى أخرى. مادة الأرضيات المصنوعة من الفينيل
.بالراحة

https://www.prefabhousesupplier.com/aepvc-flooring-roll.html


:مواصفات مختلفة لخيارات لفة أرضيات الفينيل
المقاسات المتوفرة من رولات
أرضيات الفينيل

مترًا / 2 × 30 مترًا / 2.5 × 30 مترًا / 2 × 20 مترًا 30 × 1.83
./ 1.83 × 20 مترًا ، إلخ

سمك لفة أرضيات الفينيل
PVC: 0.35 مم ، 0.4 مم ، 0.5 مم ، 0.6 مم ، 0.8 مم ، 1.6 مم ، 2.0 مم
PET: 0.35 مم ، 0.4 مم ، 0.5 مم ، 0.6 مم ، 0.8 مم ، 1.6 مم ، 2.0 مم

سطح أرضيات الفينيل منقوش بعمق / منقوش مسجل / قطع منشور / قراد خشن / كشط يدوي /
كريستال

تطبيق أرضيات الفينيل لفة الأرضيات البلاستيكية المشمع والجدار

ضمان سنة 10-15

الضمان السكني سنة 10-15

تفاصيل الصور

:متطلبات البناء من لفة أرضيات الفينيل المتجانسة البلاستيكية

قبل C10 20-15 قبل رصف لفة الأرضيات البلاستيكية الرغوية الكثيفة الخرسانية ، يجب تسوية الملاط .1
.يومًا ، ويكون ارتفاع التسوية أقل بمقدار 5 مم من ارتفاع تصميم الأرض. سطح التسوية لامع

يتطلب تسطيح لفة الأرضيات البلاستيكية المصنوعة من الفينيل التجاري لتسوية أرضية الأساس خطأ .2
.ارتفاع يقل عن 2 مم لكل 2 متر

يجب أن تكون الخرسانة وذراع التسوية جافًا بدرجة كافية قبل تثبيت لفة أرضيات الفينيل. عادة ما .3
.٪يستغرق البناء من 15 إلى 20 يومًا. لا يتعدى المحتوى الرطوبي للسطح بأكمله 5

يجب أن تتمتع طبقة التسوية بقدرة تحمل كافية ، ويجب ألا يكون هناك تشققات أو براميل فارغة أو صنفرة .4
.Mpaلفافات الأرضيات البلاستيكية. يجب أن تكون قوة الأسمنت الأساسي أكبر من 10

.يجب أن تكون لفة أرضيات فينيل الأساس نظيفة وخالية من الشحوم والطلاء والغراء وكتل الأسمنت ، إلخ .5

تم إنشاء خط لفة أرضيات الفينيل بعد تركيب الأرضية. انتبه لحماية أرضية الملف المثبتة .6
.أثناء البناء

عندما تكون الأرضية الملفوفة متصلة بأرضيات أخرى ، يجب تثبيت الطوابق الأخرى وحوافها لضمان .7
.التوصيل السلس



:الإسفنج الخلفي الفينيل الأرضيات لفة البلاستيك PVC عملية بناء

نشمر نصف الملف وابدأ في الغراء على الأرضية الملفوفة. لاحظ أن المساحة المطلية في كل مرة لا .1
تتجاوز نصف مساحة الملف الواحد. قم بتغطية الأرضية وضغطها بشكل متكرر بضغط أسطوانة خاص. لاحظ أنه عند
التدحرج ، قم أولاً باللف أفقيًا ثم طوليًا للضغط على الغاز المتبقي أسفل لفة أرضيات الفينيل. النصف
.الآخر هو نفسه على النحو الوارد أعلاه

عند وضع الصف الثاني من لفافة أرضيات الفينيل ، انتبه إلى الحفاظ على اتساق اتجاه لفة أرضيات .2
.الفينيل. تم وضع الأرضية المجاورة بحيث تتداخل مع 15 مم ، ثم ارسم بخط الرسم والقطع

لإغلاق اللحامات ، قم بإزالة الغبار والحطام من لفة أرضيات الفينيل والجزء الخلفي من الملف قبل .3
.وضع الغراء ، واترك خطًا سميكًا للعملة المعدنية بين اللحامات لتسهيل الإغلاق

:٪رول أرضيات فينيل خامة جديدة وبكر 100



:ميزة أرضيات الفينيل لدينا

:تشغيل لفة الأرضيات البلاستيكية

التي تنتجها الشركات المصنعة العادية لضمان الحماية من الحرائق PVC حدد لفة أرضيات الفينيل .1
.وحماية البيئة التي تلبي المعايير الوطنية

المناسبة. هذا الرابط مهم LVT وفقًا لمعدل تدفق مكان الاستخدام وعمر التصميم ، اختر أرضيات لفة .2
جدا يتم اختيار المواد بشكل غير مقصود ، مما يؤدي مباشرة إلى مشاكل الجودة المستمرة في الاستخدام
.اللاحق للفة أرضية الفينيل

لضمان المعالجة السلس والسلسة للأرضيات ، PVC lvt استخدم موظفين محترفين لتثبيت لفة أرضيات .3
والاختيار الصحيح لغراء الأرضية ، ووضع لفة أرضيات الفينيل الداخلية بشكل معقول ، دون ترك أي مخاطر
.تتعلق بالجودة

للقيام بصيانة لفة أرضيات الفينيل ، أعمال الرعاية ، ، PVC spc تم الانتهاء من تركيب لفة أرضيات ، 4
سهلة العناية ، ولكن لا يمكن تجاهلها ، الصيانة المعقولة ، أعمال الرعاية يمكن أن PVC لفة أرضيات
.تطيل عمر لفة الأرضيات البلاستيكية بشكل فعال

:تقديم تزيين الأرضيات البلاستيكية



انقر هنا للتحقق من الكتيب على الإنترنت

https://cdn.yilumao.com/upfile/92/downfile/2022031010541375611.pdf

