
ساختمانهای صنعت گرانول 
1400پالستیک کار، اردیبهشت 



گرانول های صنعت ساختمان

اختمانسصنعتدرسیویپیازاستفادهروزبهروزودارندفراوانیکاربردساختمانصنعتدرسیویپیهایگرانول

.یابدمیافزایش

سیوییپهایکرکرهبرق،هایداکتپنجره،ودرپروفیلاتصاالت،ولولهتولیدجهتسیویپیسختهایگرانولانواع

پیریقیتزقطعات،پنجرهودرزهوارواتراستاپ،تولیدجهتسیویپینرمهایگرانولدیگرطرفازشود،میاستفاده...و

.شوندمیاستفاده...ورودمیکاربههاکابینتتزئیناتجهتکهسیوی

صنعترداستفادهجهتمتنوعیمحصوالتتجربههاسالطیتوسعه،وتحقیقتیمازمندیبهرهباکارپالستیکدرما

:ایمنمودهعرضهوتولیدذیلشرحبهساختمان

(پلیکا)سیویپیلوله
سیویپیلولهاتصاالت
سیویپیپنجرهودرپروفیل
پنجرهودرزهوار
برقهایداکت
سیویپیکرکره
(سیویپیگل)هاکابینتتزریقیقطعات
واتراستاپ



(پلیکا)لوله پی وی سی 

استتیکیپالسهایلولهانواعازیکیپلیکالولهیاسیویپیلوله

والبفاضامکان،کشیبرقآبرسانی،هایپروژهازبسیاریدرکه

.شودمیاستفادههالولهاینازسیاالتانتقال

ضربه،برابردرمقاومتهالولهایناهمیتحائزهایویژگیاز

.باشدمیتبازیافقابلیتومحیطیفرسایششیمیایی،موادخوردگی،

کهUPVCیاسختهایگرانولازسیویپیلولهتولیدجهت

.شودمیهاستفادباشندمی(کنندهنرم)پالستیسایزرهرگونهفاقد

میاستفادهمخصوصهایافزودنیازمطلوبخواصافزایشجهت

.گردد

گرانول لوله پی وی سی نام محصول

گرانول لوله پلیکا–لوله UPVCگرانول  سایر اسامی

GBPIP-N(شیری) کد کاال

پلیکا/ پولیکا/ های پی وی سیتولید لوله کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.طبق درخواست مشتری تولید می شود... تولید در رنگ های مشکی، آبی، زرد، طوسی 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 27±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 22±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.67±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore D 75±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 50

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: GBPIP-N
Application: Building – PVC Pipe
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

180 190 200 210

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



اتصاالت لوله پی وی سی 

صنعتپرمصرفهایگرانولانواعازیکی

سختیاUPVCهایگرانولساختمان

.تاسسیویپیلولهاتصاالتتولیدجهت

ابربردرباالییمقاومتبایدهاگرانولاین

شفرسایوشیمیاییموادخوردگی،ضربه،

.باشندداشتهمحیطی

گرانول اتصاالت لوله پی وی سی نام محصول

گرانول فیتینگ–اتصاالت UPVCگرانول  سایر اسامی

GBFIT-W(سفید) کد کاال

های پی وی سیتولید اتصاالت لوله کاربـرد

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

هاویژگی

سفید
.ودطبق درخواست مشتری تولید می ش... تولید در رنگ های شیری، مشکی، آبی، طوسی 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 26.8±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 42±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.45±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore D 76±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 50

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: GBFIT-W
Application: Building – UPVC Pipe Fitting
Color: White
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

180 190 200 210

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



پروفیل در و پنجره پی وی سی 

هایپروفیل،UPVCپنجرهودربهایپروفیل

قرارهتوجموردبسیارامروزهکههستندساختمانی

نجرهپودرپروفیلمهمهایویژگیاز.اندگرفته

شبنفماوراءاشعهبرابردرمقاومتبهتوانمی

.کرداشارهسایشوضربه،خورشید

گرانول پروفیل در و پنجره پی وی سی نام محصول

گرانول پروفیل–پروفیل در و پنجره UPVCگرانول  سایر اسامی

GBPRF-W(سفید) کد کاال

تولید پروفیل در و پنجره پی وی سی کاربـرد

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

هاویژگی

سفید
ید می طبق درخواست مشتری تول... تولید در رنگ های شیری، مشکی، آبی، طوسی، قهوه ای  و قابل
.شود

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 34±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 20±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.62±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore D 75±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 50

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: GBPRF-W
Application: Building – UPVC Door and Window Profile
Color: White
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

180 190 200 210

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



زهوار در و پنجره

سطحدارایپنجرهودربپروفیلشکلبهتوجهباهاگسکتیازهوارها

کردنکممحوداشتننگهثابتهاآنوظیفهکههستندمتفاوتیمقاطع

رنگیمشکمعموالزهوار.باشدمیپنجرهودربپروفیلرویبرشیشه

.استباالییدهیشکلوپذیریانعطافقابلیتدارایوبوده

گرانول زهوار در و پنجره نام محصول

گرانول گسکت سایر اسامی

GBGAS-B(مشکی) کد کاال

درب و پنجره پی وی سیتولید زهوار کاربـرد

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

هاویژگی

مشکی
.د می شودطبق درخواست مشتری تولی... 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

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 72±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 120

Operating Temperature --- °C 120

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 11±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 320±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: GBGAS-B
Application: Building – Door and Window Gasket
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

160 170 175 180

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



کرکره پی وی سی

تولیدجهت(UPVC)سختسیویپیهایگرانولاز

جزلمحصواین.شودمیاستفادهسیویپیهایکرکره

دلیلبهکهباشدمیپالستیکصنعتنوظهورمحصوالت

ید،خورشبنفشماورااشعهوضربهبرابردرباالمقاومت

تمزیهمچنینونقلوحملونصبتولید،درسهولت

باشدمیآنفلزینوعبرایمناسبیجایگزیناقتصادی

پی وی سیگرانول کرکره نام محصول

شاتر-گرانول کرکره  سایر اسامی

GEDU-W(سفید) کد کاال

تولید کرکره های پی وی سی کاربـرد

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

هاویژگی

سفید
.د می شودطبق درخواست مشتری تولی... تولید در رنگ های مشکی، 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

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 32±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 25±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.61±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore D 79±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 50

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: GEDU-W
Application: Building – UPVC roller Shutter
Color: White
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

180 190 200 210

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



گل منبت پی وی سی

اربسیسیویپیجنسازمنبتطرحهایگلکاریامروزه

برایمنبتطرحهایگلاین.استگرفتهقراراستقبالمورد

ناسب،مپذیریانعطاف.شوندمیاستفادههاکابینتتزئین

آننههزیکموآسانتولیدپذیری،رنگوآببرابردرمقاومت

.ستاکردهتبدیلچوبجنسبرایمناسبیجایگزینبهرا

گل پی وی سیگرانول نام محصول

GBGOL-N(شیری) کد کاال

طرح منبت پی وی سی برای تزئینات کابینتانواع گل ها و نوارهایتولید کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.ید می شوددرخواست مشتری تولطبق ... تولید در رنگ های سفید، مشکی، 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

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 4.5±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 190±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.75±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 74±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 90

Operating Temperature --- °C 90

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 4±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 170±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: GBGOL-N
Application: Building – PVC Decorative Flowers
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

165 170 180 185

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



واتراستاپ پی وی سی

.می شودیهتعبآندرزهایومفاصلدرمایعاتنفوذازجلوگیریبرایکهاستبتنهایسازه دراستفادهموردعنصریواتراستاپ

النیطورادیگرمایعاتیاوآبحرکتوجریانمسیرطول هاآنکهاستصورتاینبهواتراستاپ کاربردوعملکردینحوه 

وکششیمقاومتباال،طولازدیاددرصدPVCواتراستاپکیفیتی هایویژگیمهمترینجملهاز.کندنفوذنتواندآبتا کندمی

پیواتراستاپ.اشدبداشتهمطابقتاستانداردالزاماتبابایدکهقلیاییهایمحیط جملهازمختلفشرایطدرباالماندگاریهمچنین

میگیریجلوبتنداخلبهمایعاتگونههرورودازآبضد یپردهمیانیکعنوانبهبتنیمفاصلدرگرفتنقرارباسیوی

.نماید

گرانول واتراستاپ نام محصول

گرانول آب بند سایر اسامی

GBWS-N(شیری) کد کاال

واتراستاپ پی وی سی/تولید آب بندهای پی وی سی  کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.طبق درخواست مشتری تولید می شود... تولید در رنگ های زرد، قرمز، آبی، 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 12.5±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 420±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.19±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 64±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 100

Operating Temperature --- °C 100

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 11±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 390±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: GBWS-N
Application: Building – PVC Waterstop
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

165 170 180 185

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




