
پی وی سیسایر گرانول 
1400پالستیک کار، اردیبهشت 



سایر گرانول های پی وی سی

سیمایعصندرمصرفبرایسختونرمسیویپیهایگرانولانواعکارپالستیکشرکت

.نمایدمیعرضهوتولیدشیلنگکفش،ساختمانی،برق،کابل،و

قرارلذیشرحبههاگرانولسایرشاخهدرتولیدیسیویپیهایگرانولگریدهایبرخی

جدیدحصوالتمتوسعهودیگرصنایعدرسیویپیمصرفپیشرویبااستامید.استگرفته

معرفیبازاربهراسیویپیهایگرانولازجدیدیهایشاخهتوسعه،وتحقیقتیمتوسط

:نماییم

خودروکابل
ترافیکیمخروط
واشر
بازیافتیگرانول
سیویپیپرک



کابل خودرو

اهمیتحائزهایویژگیازپایینوباالدماهایدرحرارتیمقاومت

بایدخودروییهایکابلاینبرعالوه.دباشمیخودروییهایکابل

معمولیهایکابلبهنسبتیباالترمکانیکیوشیمیاییمقاومت

.باشندداشته

گرانولمختلفگریدهایکیفیتبهبودوتولیدباکارپالستیکشرکت

راعتصناینهایشرکتازبسیارینیازخودرو،کابلتولیدجهت

.نمایدمیفراهم

گرانول کابل خودرو نام محصول

گرانول سیم خودرویی سایر اسامی

GEAUC-B(مشکی) کد کاال

انواع کابل های صنعت خودروسازیروکش کاربـرد

قابلیت تولید برمبنای استاندارد جهانی
 قابلیت تولید برمبنای خواص مکانیکی مورد درخواست مشتری

هاویژگی

مشکی
.د می شوددرخواست مشتری تولیطبق ... تولید در رنگ های سفید، طوسی، قرمز، آبی، زرد، سبز و قابل

رنگ

سته بندی از جنس پلی اتیلن شفاف و درنهایت کیسه ها روی پالت های چوبی بکیلویی25کیسه های 
واست در صورت نیاز شیوه بسته بندی طبق درخ. کیلوگرم می باشد1250وزن پالت ها تقریبا . می شود

.مشتری قابل تغییر است
بسته بندی



روکش افشان

Properties Test Method Units Typical Value

Type BS 6746 - TI1

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 17.3±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 260±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.44±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 82±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 90

Operating Temperature --- °C 100

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 16±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 240±10

These data, which are based on test results of major sample lots, are believed to be reliable. However,

due to variation in ways of handling by consumers, recommendations are made without guarantee.

These data are to be served only as a guide. The user must, by test or otherwise, determine suitability

for this purpose. Our standard term and conditions of sale apply exclusively to all orders. No one is

authorized by us to make oral warranties. We reserve the right to make changes without notice or

obligation in our products and publications.

Technical Data sheet

Product Code: GEAUC-B
Application: Wire & Cable – Automotive Cable
Color: Black
Form: Granule
Packaging: 25 KG PE Bag / Palletized
Storage: Dry place, away from sun shine and temperature lower than 30°C

Processing Conditions:
The following temperature profile is recommended as a guide line.

Barrel Temperature: (±10 °C)

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

165 170 175 180

w w w. p l a s t i c k a r. c o m



(ایمنی)مخروط ترافیکی

اننشبرایترافیکیمخروطیاایمنیمخروط

بزرگراهوهاجادهدرترددممنوعمحدودهدادن

یاشعهبرابردرمقاومت.رودمیکاربهها

رابربدرمقاومترطوبت،وخورشیدبنفشماورا

ایهویژگیازمناسبپذیریانعطافوضربه

.باشدمیهامخروطایناصلی

مخروط ایمنیگرانول نام محصول

گرانول مخروطی سایر اسامی

GOTC-N(شیری) کد کاال

مخروط های ایمنی راه و شهرسازیتولید کاربـرد

قابلیت تولید برمبنای استاندارد جهانی
 قابلیت تولید برمبنای خواص مکانیکی مورد درخواست مشتری

هاویژگی

شیری
.ی شوددرخواست مشتری تولید مطبق ... تولید در رنگ های نارنجی، قرمز، صورتی، زرد، سبز و قابل

رنگ

سته بندی از جنس پلی اتیلن شفاف و درنهایت کیسه ها روی پالت های چوبی بکیلویی25کیسه های 
واست در صورت نیاز شیوه بسته بندی طبق درخ. کیلوگرم می باشد1250وزن پالت ها تقریبا . می شود

.مشتری قابل تغییر است
بسته بندی



روکش افشان

Properties Test Method Units Typical Value

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 11±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 207±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.56±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 79±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 80

Operating Temperature --- °C 80

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 10±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 190±10

These data, which are based on test results of major sample lots, are believed to be reliable. However,

due to variation in ways of handling by consumers, recommendations are made without guarantee.

These data are to be served only as a guide. The user must, by test or otherwise, determine suitability

for this purpose. Our standard term and conditions of sale apply exclusively to all orders. No one is

authorized by us to make oral warranties. We reserve the right to make changes without notice or

obligation in our products and publications.

Technical Data sheet

Product Code: GOTC-N
Application: Traffic Cone
Color: Milky (Colorless/Natural)
Form: Granule
Packaging: 25 KG PE Bag / Palletized
Storage: Dry place, away from sun shine and temperature lower than 30°C

Processing Conditions:
The following temperature profile is recommended as a guide line.

Barrel Temperature: (±10 °C)

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

155 160 170 175

w w w. p l a s t i c k a r. c o m



واشر

منظوربهکهاستمکانیکیایقطعهواشر

دومیانفضایکردنپرجهتنشت،ازجلوگیری

.رودمیکاربهقطعه

تجهاولیهمادهعنوانبهکهسیویپیگرانول

بایدشودمیاستفادهتزریقیقطعاتاینتولید

.باشدباالاالستیسیتیخاصیتدارای

واشرتولیدبرایTPEهایگرانولتولیدقابلیتما

.داریمراباالتراالستیسیتیخاصیتبا

واشرگرانول نام محصول

گرانول آب بند سایر اسامی

GOW-B(مشکی) کد کاال

تولید واشر  کاربـرد

قابلیت تولید برمبنای استاندارد جهانی
 قابلیت تولید برمبنای خواص مکانیکی مورد درخواست مشتری

هاویژگی

مشکی
.می شوددرخواست مشتری تولیدطبق ... تولید در رنگ های خاکستری، قرمز، زرد، سبز، شیری و قابل

رنگ

سته بندی از جنس پلی اتیلن شفاف و درنهایت کیسه ها روی پالت های چوبی بکیلویی25کیسه های 
واست در صورت نیاز شیوه بسته بندی طبق درخ. کیلوگرم می باشد1250وزن پالت ها تقریبا . می شود

.مشتری قابل تغییر است
بسته بندی



روکش افشان

Properties Test Method Units Typical Value

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 12.5±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 360±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.32±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 69±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 85

Operating Temperature --- °C 90

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 11±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 330±10

These data, which are based on test results of major sample lots, are believed to be reliable. However,

due to variation in ways of handling by consumers, recommendations are made without guarantee.

These data are to be served only as a guide. The user must, by test or otherwise, determine suitability

for this purpose. Our standard term and conditions of sale apply exclusively to all orders. No one is

authorized by us to make oral warranties. We reserve the right to make changes without notice or

obligation in our products and publications.

Technical Data sheet

Product Code: GOW-B
Application: Washer
Color: Black
Form: Granule
Packaging: 25 KG PE Bag / Palletized
Storage: Dry place, away from sun shine and temperature lower than 30°C

Processing Conditions:
The following temperature profile is recommended as a guide line.

Barrel Temperature: (±10 °C)

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

160 165 170 180

w w w. p l a s t i c k a r. c o m



گرانول بازیافتی

وذوبقابلیتکهباشدمیترموپالستپلیمریکسیویپی

.داردرامجدددهیشکل

پیهایگشیلنتولیدباالیظرفیتدارایکارپالستیکشرکت

.باشدمیسیویپیهایگرانولوکامپاندهاانواعوسیوی

افتبازیخطوطپیشهامدتازتولید،چرخهتکمیلمنظوربهما

ندازیاراهصنعتچرخهبهتولیدحینپسماندبازگرداندنجهت

.ایمنموده

وهاشیلنگتولیدحینپسماندازکهبازیافتیسیویپیگرانول

خوبینسبیکیفیتازشود،میتولیدسیویپیهایگرانول

وگشیلنزیرهتولیدجهتاولیهموادعنوانبهواستبرخوردار

.گیردمیقراراستفادهموردتزریقیقطعات

بازیافتیگرانول نام محصول

GOREC-B(مشکی) کد کاال

تولید زیره شیلنگ، قطعات تزریقی  کاربـرد

مشکی رنگ

سته بندی از جنس پلی اتیلن شفاف و درنهایت کیسه ها روی پالت های چوبی بکیلویی25کیسه های 
واست در صورت نیاز شیوه بسته بندی طبق درخ. کیلوگرم می باشد1250وزن پالت ها تقریبا . می شود

.مشتری قابل تغییر است
بسته بندی



پرک پی وی سی

ونگشیلسی،ویپیهایکابلضایعاتازسیویپیپرک

ازنگشیلوکفشزیرهتولیدجهتمعموالوشودمیتولید...

.شودمیاستفادهمحصولآن

ترپایینیبازیافتگرانولبهنسبتمعموالمحصولاینکیفیت

لدلیبهاماباشدمیپرکصورتبهآنظاهریشکلواست

سازییلنگشوسازیکفشمانندصنایعیدرقیمتبودنپایین

.گرددمیاستفاده

پرک پی وی سی نام محصول

GOFL-B(مشکی) کد کاال

شیلنگ کفش،تولید زیره کاربـرد

مشکی رنگ

سته بندی از جنس پلی اتیلن شفاف و درنهایت کیسه ها روی پالت های چوبی بکیلویی25کیسه های 
واست در صورت نیاز شیوه بسته بندی طبق درخ. کیلوگرم می باشد1250وزن پالت ها تقریبا . می شود

.مشتری قابل تغییر است
بسته بندی




