پوشش گستران

ایده برتر

تولید کننده ورق پوششی و پانل دوجداره ( UPVCپلی یوپان)
طراح و مجری انواع سازههای سبک با پوشش UPVC

مشخصات ورق پوششی و سازههای احداثی
 کلیه پروفیلها ،ورقهای پوششی و پانل دوجداره دارای تائیدیه سازمان استاندارد (استان تهران) میباشند.
 تمامی محصوالت با استابیالیزر آلمان دارای  01سال ضمانت و با استابالیزر ترکیه دارای  5سال ضمانت رسمی در برابر انواع شرایط آب و هوایی میباشند.
 نوع پلیمر پایه پی وی سی گرید  S01بندر امام میباشد.
 نوع استابیالیزر آلمان  BAERLOCHERو نوع استابیالیزر ترکیه  ASKIMمیباشد.

 نوع  Anti UVمورد مصرف تحت لیسانس  BASFآلمان  TINUVIN 231با  0311ساعت ماندگاری تحت تابش المپ زنون میباشد.
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 تمامی پروفیلها در کالس  Aو تحت استاندارد  RAL GZ 007-0آلمان تولید میشوند .الزم بذکر است ضخامت باالتر(حداقل) از  08.میلیمتر در دیواره
اصلی( قسمتهای چفت شونده) و همچنین ضخامت باالتر از  085الی  3میلیمتر در دیواره فرعی بعنوان پروفیل های نوع  Aو یا کالس یک در نظر گرفته می
شوند.
 مطابق با استاندارد  RAL GZ 007-0آلمان ،کلیه پروفیلها و ورقهای پوششی فاقد پودر کربنات کلسیم باالتر از .درصد میباشند .بر این اساس وزن هر
متر طول ورق پوششی با استابیالیزر آلمان  011گرم(2511گرم بر متر مربع) میباشد.
 نوع پیچ مصرفی کروماته(آلیاژ کروم-کبالت) ضد زنگ تایوان شماره  88.*2.میباشد.
 جدول خصوصیات فیزیکی و مکانیکی پایه پلیمری و محصول مطابق جدول  0تائیده سازمان استاندارد ارائه میشود
 در کلیه پروژههای احداث ،حتما از نوع ورق پوششی با استابالیزر آلمان استفاده میشود.
 در کلیه پروژههای احداث ،در قسمت پایهها و ستونها حداقل از پروفیل  71×71یا  .1×81با ضخامت  3/5استفاده میشود .میانگین وزن مقدار آهن بکار
رفته به ازای هر متر مربع  31الی  35کیلوگرم میباشد.
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 عیار بتن ریزی گودال پایهها حداقل  211و صفحه پلیت هر پایه حداقل  81×81با ضحامت  03میلی متر و گودال پایهها بر اساس نوع خاک و محیط
احداث بر اساس استاندارد ملی ساختمان ایران میباشد .سایز میلگرد سبد و خاموتهای پایه ها حداقل سایز  03میل میباشد و الزم بذکر میباشد برای حفظ
بهتر بتن در مقابل عوامل خورنده خاک ،قبل از انجام بتن ریزی و استحکامات دیگر سطخ و یا کف تمامی گودالها با الیه ای از بتن مگر پوشانده میشود.
 نوع رنگ آمیزی اولیه کلیه قسمتهای فلزی سازهها با استفاده از پوشش اپوکسی زینک ریچ میباشد.
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