
صنعت سیم و کابل و برقهای گرانول 
1400پالستیک کار، اردیبهشت 



گرانول پی وی سی

انواعازییکوباشدمیپلیمرظاهریشکلگرانول،ازمنظور.داردنامگرانولشودتولیدمیلیمتر3*3ازکمترابعادباکهایمادههر
ومعدنیموادپالستیسایزر،سی،ویپیرزینازمتشکلاستایمادهPVCگرانول.استسیویپیگرانولاهمیت،پرپلیمرهای

خاصیتدلیلبهسیویپیگرانول.گرددمیتولیدکامپاندینگآالتماشینتوسطاختالطفرآیندطیکهنیازموردهایافزودنی
.شوندمیتولیدسختونرمهایگرانولصورتبهوباشدمیخواصازایگستردهدامنهدارایذاتی،

:نرمسیویپیهایگرانول

آنبهطالحااصدلیلهمینبهشود،می(هاردنس)سختیکاهشباعثکهشودمیاستفادهپالستیسایزرازهاگرانولاینتولیددر
Shore)100تا40بینمعموالنرمهایگرانولهاردنسدامنه.شودمیگفتهSoftیاشدهنرمهایگرانول A)باشدمی.

دارایکهNBRازسیویپیبرعالوههاآنترکیبدرکههستندTPEهایگرانولنرمسیویپیهایگرانولازایشاخه
.شودمیاستفادهباشدمیاالستیسیتیخاصیت

.دارندفراوانکاربرد...وپنجرهودرکفش،تزریق،خودرو،کابل،وسیمصنایعدرنرمسیویپیگرانول

:( UPVC)گرانول های پی وی سی سخت 

گرانولهاردنسهدامن.شودمیگفتهنشدهنرمیاسختهایگرانولهاآنبهگرانولنوعایندرپالستیسایزرازاستفادهعدمدلیلبه
Shore)90تا40بینسختهای D)رکرهکداکت،پنجره،ودرپروفیللوله،اتصاالتتولیدجهتمعموالهاگرانولاین.باشدمی

.شوندمیاستفاده...و

جهتTPEوPVC،UPVCسختونرمهایکامپاندانواع،روزبهومجهزآالتماشینازگیریبهرهباکارپالستیکشرکت
:نمایدمیعرضهوتولیدذیلشرحبهصنایعازوسیعیطیفدرگوناگونکاربردهای

 و برقو کابل صنایع سیم
صنعت ساختمان
صنعت کفش
صنعت شیلنگ
سایر گرانول ها



گرانول های سیم و کابل و برق

انواعکهتهاسسالکار،پالستیکشرکتکابل،وسیموبرقصنعتدرسیویپیهایگرانولباالیمصرفبهتوجهبا

تالشباونمایدمیتولیدذیلشرحبهST2وST1حرارتیهایکالسدررابرقوکابلوسیمصنعتهایگرانول

:باشدمیمحصوالتکیفیتبهبودپیدرهموارهمتخصصینومهندسان

افشانعایق
افشانروکش
ثابتنصبعایق
ثابتنصبروکشST1

ثابتنصبروکشST2

مخابراتیروکش
تختبند
شفافسیمعایق
ریسهLED

نوریفیبر
خرطومیلولهروکش
کابلیفیلر
سنگینفیلر
صنعتیمادگی
صنعتیدوشاخه
(صنعتیراهیسه)کرال
برقداکت



عایق افشان

اولینیدتولبرایاولیهمادهسیمعایقیاافشانعایقگرانول

اینبنابر.داردقرارهادیباتماسدرکهاستپلیمریالیه

درادهاستفموردپلیمریهایپوششبقیهازبیشترعایق

میباالدمایازناشیتخریبوحرارتمعرضدرکابل،

بامطابقوشدهتولیدسیویپیپایهبرهاعایق.باشد

حرارتیومکانیکیخواصبایدIEC60502استاندارد

1.3بینمعموالهاگرانولایندانسیته.باشندداشتهمشخصی

معموالافشانعایقگرانول.باشدمی(g/cm³)1.45تا

.شودمیاستفادهضعیففشارهایکابلبرای

گرانول عایق افشان نام محصول

گرانول عایق سیم سایر اسامی

GEAA-N(شیری) کد کاال

عایق سیم کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.ید می شوددرخواست مشتری تولطبق ... قابلیت تولید در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد، سبز و 

رنگ

ی بسته از جنس پلی اتیلن شفاف و درنهایت کیسه ها روی پالت های چوبکیلویی25کیسه های 
طبق در صورت نیاز شیوه بسته بندی. کیلوگرم می باشد1250وزن پالت ها تقریبا . بندی می شود 

.درخواست 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 61

Operating Temperature --- °C 70

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 17.8±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 245±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: GEAA-N
Application: Wire & Cable - Flexible Insulation
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

160 165 170 175

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



روکش افشان

لیمریپیالیهآخرینتولیدبرایاولیهمادهافشانروکشگرانول

.گیردمیقرارافشانهایکابلخارجیسطحرویکهاست

قاومتموپذیریانعطافبهتوانمیافشانروکشاصلیویژگیاز

سفیدومشکیرنگبهافشانروکشمعموال.کرداشارهباالحرارتی

.شودمیاستفادهضعیففشارهایکابلبرایوبوده

گرانول روکش افشان نام محصول

افشانگرانول روکش کابل سایر اسامی

GERA-N(شیری) کد کاال

کابلروکش کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.ی شوددرخواست مشتری تولید مطبق ... قابلیت تولید در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد، سبز و 

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 14.1±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 300±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.44±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 75±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 60

Operating Temperature --- °C 80

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 14.6±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 285±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: GERA-N
Application: Wire & Cable - Flexible Sheathing
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

160 165 170 180

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



عایق نصب

درکهریپلیمروکشاولینتولیدجهتثابت،نصبعایقگرانول

یهبقازبیشترعایق.شودمیاستفادهداردقرارهادیباتماس

وحرارتمعرضدرکابل،دراستفادهموردپلیمریهایپوشش

تولیدPVCپایهبرهاعایق.باشدمیباالدمایازناشیتخریب

ومکانیکیخواصبایدIEC60502استانداردبامطابقوشده

1.45تا1.40بینآندانسیتهوباشندداشتهرامشخصیحرارتی

(g/cm³)بنصعایقتولیدجهتمصرفموردگرانول.باشدمی

سیمک،سبکابلبرایعایقعنوانبهوبودهرنگبیمعموالثابت

.یردگمیقراراستفادهموردمفتولیچندومفتولیرشتهتک

گرانول عایق نصب ثابت نام محصول

نصب گرانول عایق سایر اسامی

GEAN-N(شیری) کد کاال

عایق هادی برای کابل  کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.ی شوددرخواست مشتری تولید مطبق ... قابلیت تولید در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد، سبز و 

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 16.5±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 240±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.44±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 86±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 62

Operating Temperature --- °C 70

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 17±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 225±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: GEAN-N 
Application: Wire & Cable – Fixed Installation Insulation
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

165 170 175 180

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



ST1روکش نصب ثابت 

هالیآخرینتولیدجهتاولیهمادهثابتنصبروکشگرانول

بهیهالاین.گیردمیقرارکابلخارجیسطحرویکهاستپلیمری

(سانتیگراددرجه70تاحرارتیمقاومتدارای)ST1غالفعنوان

دودهمحدربایستمیوشودمیشناختهکابلوسیمصنعتدر

IECاستاندارد رنگبهST1غالفمعموال.گیردقرار60502

.ودشمیاستفادهضعیففشارهایکابلبرایوبودهمشکی

ST1گرانول روکش نصب ثابت  نام محصول

نصب گرانول روکش سایر اسامی

GERN-N(شیری) کد کاال

کابل ولتاژ پایینروکش کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.ی شوددرخواست مشتری تولید مطبق ... قابلیت تولید در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد، سبز و 

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 16.1±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 267±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 61

Operating Temperature --- °C 80

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 16.6±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 251±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: GERN-N 
Application: Wire & Cable – Fixed Installation Sheathing
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

165 170 175 180

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



ST2روکش نصب ثابت 

90تاحرارتیمقاومتدارای)ST2ثابتنصبروکشگرانول

کهاستریپلیمالیهآخرینتولیدبرایاولیهماده،(سانتیگراددرجه

نعنوابهنیزالیهاین.گیردمیقرارکابلخارجیسطحروی

یستبامیوشودمیشناختهکابلوسیمصنعتدرST2غالف

IECاستانداردمحدودهدر غالفاصلیتفاوت.گیردقرار60502

ST1وST2باشدمیآنحرارتیپایداریمیزانورنگدر.

فشارهایکابلبرایوبودهرنگقرمزمعموالST2غالف

.شودمیاستفادهقویومتوسط

ST2گرانول روکش نصب ثابت  نام محصول

نصب گرانول روکش سایر اسامی

GERNT2-N(شیری) کد کاال

کابل ولتاژ پایینروکش کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.ی شوددرخواست مشتری تولید مطبق ... قابلیت تولید در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد، سبز و 

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 - ST2

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 13±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 215±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.49±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 80±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 91

Operating Temperature --- °C 90

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 12±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 195±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: GERNT2-N
Application: Wire & Cable – Fixed Installation Sheathing
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

165 165 175 185

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



(زوج سیم)روکش مخابراتی 

یهالیکوشدهتابیدههمبهسیمزوجیکازسیمزوجکابل

.استشدهتشکیلروکش

از.شودمیاستفادهتلفناتصاالتبرایهاکابلاینمعموال

هاابلکاینتولیدجهتنیازمورداولیهموادهایویژگیمهمترین

بسیارحرارتیپایداریوکششیاستحکامطول،ازدیادبهتوانمی

.کرداشارهباال

گرانول روکش مخابراتی نام محصول

زوج سیمگرانول روکش سایر اسامی

GERT-N(شیری) کد کاال

های مخابراتیسیمروکش کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.وددرخواست مشتری تولید می شطبق ... تولید در رنگ های 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

Type BS 6746 - TI1

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 18±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 250±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.4±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 87±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 19±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 235±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: GERT-N
Application: Wire & Cable – Telecommunication Cables
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

160 165 170 175

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



بند تخت

تشکیلعایقروکشیکوفلزیرسانایقسمتدوازکهشوندمیتولیددوتاییهاییرشتهصورتبهبندتختهایکابل

اولیهمادهختبندتگرانول.داردوجودکمیمکانیکیفشارکهشوندمیاستفادههاییمحلدرعموماهاکابلاین.شوندمی

حائزایهویژگیاز.گیردمیقرارهادیدوسطحرویروکشعنوانبهکهاسترنگیسفیدپلیمریالیهتولیدبرای

.ردکاشارهآنبودنبراقومناسبکششیاستحکامباال،پذیریانعطافبهتوانمیپلیمرییالیهایناهمیت

گرانول کابل بندتخت نام محصول

بندتختگرانول روکش سایر اسامی

GEBT-W(شیری) کد کاال

سیم بند تختروکش کاربـرد

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

هاویژگی

سفید
.د می شوددرخواست مشتری تولیطبق ... تولید در رنگ های طوسی، 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

Type BS 6746 - TI1

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 15.1±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 262±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 75

Operating Temperature --- °C 80

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 16.1±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 250±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: GEBT-W
Application: Wire & Cable – Flat Twin-Core Cable
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

160 165 170 175

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



عایق سیم شفاف

یقعاوفلزیرسانایقسمتدوازشفافهایسیم

بهباتوجهفلزیرسانایقسمت.شوندمیساخته

یهال.باشدمیآلومینیومومسجنسدوازکاربرد

میروکشهادیسطحرویعایقعنوانبهکهای

فانعطا.باشدمیسیویپیجنسازعمدتاشود

مهمیاربسهایویژگیازشفافیتوبراقیتپذیری،

.باشدمیمواداین

گرانول عایق سیم شفاف  نام محصول

کابلیگرانول شفاف سایر اسامی

GEA-T(شفاف) کد کاال

عایق سیم شفاف کاربـرد

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

هاویژگی

شفاف
.طبق درخواست مشتریصورت شفاف رنگی تولید بهقابل

رنگ

سته بندی از جنس پلی اتیلن شفاف و درنهایت کیسه ها روی پالت های چوبی بکیلویی20کیسه 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 14.9±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 331±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.18±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 67±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 60

Operating Temperature --- °C 70

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 13.5±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: GEA-T
Application: Wire & Cable – Transparent Wire
Color: Transparent
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

140 150 155 160

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



LEDریسه 

هاریسهاین.دارندنیزتزئینییجنبهروشناییبرعالوهکههستندروشناییهایسیستمازجدیدینسلLEDهایریسه

هایویژگیازهکبودهسیویپیجنسازشفافالیهاین.باشدمیدارارانورعبورقابلیتکهاستشفافیالیهیکشامل

.باشدمیبراقیتوشفافیتباال،پذیریانعطافنوری،مقاومتآنمهم

LEDریسه گرانول نام محصول

ریسه روشناییگرانول شفاف سایر اسامی

GELED-T(شفاف) کد کاال

های روشناییریسه کاربـرد

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

هاویژگی

شفاف
.طبق درخواست مشتریصورت شفاف رنگی تولید بهقابل

رنگ

سته بندی از جنس پلی اتیلن شفاف و درنهایت کیسه ها روی پالت های چوبی بکیلویی20کیسه 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 14.2±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 410±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.18±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 65±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 60

Operating Temperature --- °C 70

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 13.2±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: GELED-T
Application: Wire & Cable – LED Strip Lights
Color: Transparent
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

140 150 155 160

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



فیبر نوری

اینترنتوکامپیوتریهایشبکهشهری،بینشهری،تلفنهایشبکهدرباالسرعتباهادادهانتقالجهتنوریفیبراز

پلیمرییالیهومرکزیهستهعنوانبه(شیشه)سیلیکاجنسازباریکهاییرشتهازنوریفیبرهایکابل.شودمیاستفاده

بسیارتعدادرویمحافظتجهتوعایقعنوانبهپلیمرییالیهاین.شوندمیساختهسیویپیجنسازنازکبسیار

روکشلیاصهایویژگیازباالبراقیتوکششیاستحکامپذیری،انعطاف.گیردمیقرارایشیشهنازکتارهایاززیادی

.باشدمینوریفیبرکابلسیویپیهای

فیبر نوریگرانول نام محصول

گرانول اپتیکال فایبر سایر اسامی

GEOF-N(شیری) کد کاال

کابل های فیبر نوری کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.ودطبق درخواست مشتری تولید می ش... تولید در رنگ های 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

Type BS 6746 - TI1

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 18±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 210±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.47±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 90±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 70

Operating Temperature --- °C 80

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 17±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: GEOF-N
Application: Wire & Cable – Optical Fiber Cable
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

160 170 175 180

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



روکش لوله خرطومی

درابلکوسیمازمحافظتمنظوربهپذیرانعطاففلزیخرطومیلوله

یومآلومینجنسازخرطومیلوله.شودمیاستفادهسازیساختمان

رویروکشعنوانبهسیویپیجنسازنازکیالیهیککهبوده

مینازکیالیهاینمهمهایویژگیاز.گیردمیقرارآنسطح

صیقلیویتبراقمناسب،کششیاستحکامباال،پذیریانعطافبهتوان

عمدهمصرفاینکهبهتوجهبا.نموداشارهنهاییمحصولسطحبودن

برابردرآنمقاومتبایدباشدمیآزادفضایدرمنعطفهایلولهاین

تولیدکیمشوسفیدرنگبهعمدتادلیلهمینبهباشدباالUVاشعه

.شوندمی

گرانول روکش لوله خرطومی نام محصول

لوله خرطومی فلکسیبلگرانول روکش سایر اسامی

GECFC-N(شیری) کد کاال

لوله خرطومی منعطفروکش کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.ودطبق درخواست مشتری تولید می ش... تولید در رنگ های 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

Type BS 6746 - TI1

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 13.2±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 280±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.28±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 78±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 62

Operating Temperature --- °C 70

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 12.2±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 260±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: GECFC-N
Application: Wire & Cable – PVC Coated Flexible GI Conduit
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

150 155 165 170

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



کابلیفیلر

کهاستایهالیمیانیغالف.باشدمیکابلمیانیغالفتولیدبرایاولیهمادهفیلرگرانول

درحرارتیاریپایدومکانیکیفیزیکی،خواصنظرازفیلرها.گیردمیقرارروکشوعایقبین

الیهکردنختیکنواجهتصرفاودارندقرارپلیمریهایالیهسایربهنسبتتریپایینسطح

.شوندمیاستفادهبعدیمرحلهروکشبرایکابلسازیآمادهوزیرینهای

گرانول فیلر کابلی نام محصول

گرانول فیلر سبک سایر اسامی

GEFL02-N(شیری) کد کاال

تولید غالف میانی کابل  کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.ودطبق درخواست مشتری تولید می ش... تولید در رنگ های 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

Type BS 6746 - TI1

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 4.1±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 140±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.72±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 73±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 80

Operating Temperature --- °C 90

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 3.1±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 120±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: GEFL02-N
Application: Wire & Cable – PVC Filler
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



فیلر سنگین

.باشدیمکابلمیانیغالفتولیدبرایاولیهمادهفیلرگرانول

.گیردمیقرارروکشوعایقبینکهاستایالیهمیانیغالف

دریحرارتپایداریومکانیکیفیزیکی،خواصنظرازفیلرها

ودارندارقرپلیمریهایالیهسایربهنسبتتریپایینسطح

ابلکسازیآمادهوزیرینهایالیهکردنیکنواختجهتصرفا

.شوندمیاستفادهبعدیمرحلهروکشبرای

حاویهککابلیفیلرازکابلتولیدکنندههایشرکتمعموال

بهکنندمیاستفادهباشدمیکلسیمکربناتبیشتریدرصد

فیلروانعنتحتراگریداینکارپالستیکشرکتمنظورهمین

.استنمودهارائهبازاربهسنگین

گرانول فیلر سنگین نام محصول

گرانول فیلر کابلی سایر اسامی

GEFL-N(شیری) کد کاال

تولید غالف میانی کابل  کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.ودطبق درخواست مشتری تولید می ش... تولید در رنگ های 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

Type BS 6746 - TI1

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 2.7±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 110±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.81±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 74±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 80

Operating Temperature --- °C 90

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 1.7±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 100±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: GEFL-N
Application: Wire & Cable – PVC Filler
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



مادگی صنعتی

برقصنعتدراهمیتحائزجانبیتجهیزاتازصنعتیمادگی

درمقاومتبهتوانمیآنهااصلیهایویژگیاز.باشندمی

این.کرداشارهرطوبتودمابرابردرمقاومتضربه،برابر

باوودهبصیقلیوبراقرنگ،مشکیوطوسیمعموالقطعات

.شوندمیتولیدپالستیکتزریقفرآیند

گرانول مادگی صنعتی نام محصول

GEIS-G(طوسی) کد کاال

صنعتی( سوکت)مادگی تولید کاربـرد

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

هاویژگی

طوسی
.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

Type BS 6746 - TI1

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 22±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 95±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.42±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 95±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 70

Operating Temperature --- °C 80

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 20±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 85±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: GEIS-G
Application: Wire & Cable – Industrial Socket/Outlet
Color: Grey
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

150 155 160 165

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



دوشاخه صنعتی

هایژگیویازوبودهصنعتیقطعات،اینعمدهمصرف.باشدمیبرقصنعتدراهمیتحائزجانبیتجهیزاتازصنعتیدوشاخه

رنگ،یمشکوطوسیمعموالقطعاتاین.کرداشارهرطوبتودمابرابردرمقاومتضربه،برابردرمقاومتبهتوانمیآنهااصلی

.شوندمیتولیدپالستیکتزریقفرآیندباوبودهصیقلیوبراق

گرانول دوشاخه صنعتی نام محصول

GEIP-G(طوسی) کد کاال

وشاخه صنعتیدتولید کاربـرد

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

هاویژگی

طوسی
.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

Type BS 6746 - TI1

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 11±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 243±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.56±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 74±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 80

Operating Temperature --- °C 90

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 10±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 230±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: GEIP-G
Application: Wire & Cable – Industrial Plugs
Color: Grey
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



(کرال)سه راهی صنعتی 

ازکرالیاصنعتیچندخانهیاصنعتیراهیسه

.اشدبمیبرقصنعتدراهمیتحائزجانبیتجهیزات

یویژگازوبودهصنعتیقطعات،اینعمدهمصرف

وهضرببرابردرمقاومتبهتوانمیآنهااصلیهای

.دکراشارهرطوبتودمابرابردرمقاومتباال،فشار

باوبودهرنگمشکیمعموالصنعتیهایکرال

.شوندمیتولیدپالستیکتزریقفرآیند

گرانول کرال نام محصول

راهی صنعتیگرانول سه سایر اسامی

GECOR-B(مشکی) کد کاال

صنعتیتولید چندخانه 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 24±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 90±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.48±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 97±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 70

Operating Temperature --- °C 80

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 22±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 80±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: GECOR-B
Application: Wire & Cable – Industrial 3 Socket Power Distribution
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

150 155 160 165

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



داکت برق

شندبامیبرقصنعتدرجانبیتجهیزاتجزسیویپیهایداکت

اختمانسکشیسیمسیستمدرنظمایجادبرایومحافظعنوانبهکه

متمقاوبهتوانمیهاداکتاینمهمویژگیاز.شوندمیاستفادهها

جریانعایقوبودناشتعالقابلغیرمحیطی،عواملبرابردر

.نموداشارهالکتریسیته

گرانول داکت برق نام محصول

گرانول داکت و ترانک سایر اسامی

GEDU-W(سفید) کد کاال

ی پی وی سی دیواری و زمینیتولید داکت ها 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: Wire & Cable – Electrical Duct
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





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



گرانول های صنعت کفش

رنگ،بیفاف،شصورتبهمواداین.باشدمیصندلودمپاییچکمه،کفشرویهوزیرهتولیدبرایاولیهموادکفشیگرانول

بودواهدخمتفاوتکاربردبهتوجهبامواداینسختییدامنه.شوندمیتولیدسختونرمصورتدوبهومشکیورنگی

.باشدمیمواردبقیهبهنسبتباالتریسختیدارایکفشزیرهمعموال

:باشدمیذیلشرحبهکارپالستیکشرکتدرکفشصنعتیهایگرانول

کفشزیره
دمپایی
چکمهزیره
چکمهرویه



زیره کفش

با.مودناشارهآنبودنسبکبهتوانمیموادایناصلیویژگیاز

درمقاومتوپذیریانعطافافزایشباعثزافومموادازاستفاده

امکانیمشترنیازبهتوجهبا.گرددمیهاگرانولاینضربهبرابر

.داردوجودمختلفخواصباتولید

کفشگرانول زیره نام محصول

GFSO-N(شیری) کد کاال

های پی وی سیتولید انواع زیره کفش کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.وددرخواست مشتری تولید می شطبق ... تولید در رنگ های 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 14±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 265±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.27±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 74±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 60

Operating Temperature --- °C 70

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 13±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 245±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: GFSO-N
Application: Footwear – Shoe Sole
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

150 155 160 165

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



دمپایی

هایدمپاییانواعتولیددرسیویپیهایگرانولمصرف

ازاهدمپاییمعموال.استافزایشحالدرروزبهروزپالستیکی

.شوندیمتولیدکربناتیوشفافصورتدوبهسیویپیجنس

اییدمپپذیریانعطافوشدنسبکسببزافومافزودنیوجود

هایافزودنیازتزریقفرآیندبهبودجهتهمچنینشود،می

.شودمیاستفادهدیگری

گرانول دمپایی نام محصول

GFSL-T(شفاف) کد کاال

تولید انواع دمپایی های پالستیکی کاربـرد

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

هاویژگی

شفاف
.وددرخواست مشتری تولید می شطبق ... تولید در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد، سبز و قابل

رنگ

سته بندی از جنس پلی اتیلن شفاف و درنهایت کیسه ها روی پالت های چوبی بکیلویی20کیسه 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 11.9±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 290±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.18±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 66±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 70

Operating Temperature --- °C 80

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 10.7±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 270±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: GFSL-T
Application: Footwear – Slippers
Color: Transparent
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

150 155 160 165

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



زیره چکمه

ویباغبانهایچکمهزیرهتولیدجهتسیویپیهایگرانولاز

واالبکششیاستحکام.شودمیاستفادهپالستیکیآبضد

.دباشمیمواداینویژگیمهمترینازضربهبرابردرمقاومت

ازریقتزفرآیندبهبودجهتوبودهباالچکمهزیرهسختیمعموال

اعمومچکمهزیرهگرانول.گرددمیاستفادهخاصهایافزودنی

وجودمختلفهایرنگدرتولیدقابلیتولیبودهرنگمشکی

.دارد

گرانول زیره چکمه نام محصول

GFRBSO-N(شیری) کد کاال

تولید زیره چکمه های باغبانی کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.وددرخواست مشتری تولید می شطبق ... تولید در رنگ های 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 13.3±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 258±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.24±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 70±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 70

Operating Temperature --- °C 80

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 12±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 245±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: GFRBSO-N
Application: Footwear – Rain Boot Sole
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

145 150 155 160

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



رویه چکمه

ازآبضدوصنعتیباغبانی،هایچکمهیرویهتولیدجهت

هایویژگیاز.شودمیاستفادهسیویپینرمهایگرانول

بودنآبضدوشیمیاییمقاومتبهتوانمیهاچکمهایناصلی

کهشدهباعثمدصنعتنیازروزهاایناین،برعالوه.نموداشاره

.گیردقراربسیاراستقبالموردشفافرویهباهایچکمه

گرانول رویه چکمه نام محصول

گرانول چکمه پالستیکی سایر اسامی

GFRB-N(شیری) کد کاال

تولید چکمه های باغبانی، صنعتی کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.وددرخواست مشتری تولید می شطبق ... تولید در رنگ های 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 12.3±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 273±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.23±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 68±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 70

Operating Temperature --- °C 80

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 11±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 250±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: GFRB-N
Application: Footwear – Rain Boot
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

150 155 160 165

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



گرانول های صنعت شیلنگ

.شودمیاستفادهسیویپیهایگرانولانواعازسیویپیهایشیلنگتولیددر
مرتبطشودیماستفادهآندرشیلنگکهایمنظقههواییوآبشرایطوآنظاهریشکلشیلنگ،نوعبههاگرانولاینگریدونوع

.است
تولیددروالمعماست،تماسدرمایعباآندرونیالیهواستموثرشیلنگظاهردرشیلنگبیرونیالیهاغلب،اینکهبهتوجهبا

.شودمیاستفاده(شیلنگمختلفهایالیهبرای)مختلفگریدنوعسهیادوازهاشیلنگ
اینشودمیاستفادهباشدمیNBRوPVCازترکیبیکهTPEهایگرانولازهاشیلنگاالستیسیتیخاصیتافزایشمنظوربه

.دارندبیشتریدواموپذیریانعطافقابلیتسیویپیهایشیلنگبهنسبتهاشیلنگنوع
.گرددمیاستفادهخورشیدماورابنفشاشعهبهکاالمقاومتافزایشجهتAnti-UVافزودنیازنیازصورتدرهمچنین

میرضهعوتولیدمشتریاننیازاساسبرکامالومتنوعهایرنگوهاگریددرراشیلنگیهایگرانولانواعکارپالستیکشرکت
.نماید

پیگرانولتهیهنهزمیدرراشیلنگتولیدکنندگانبهفنیمشاورهارائهامکانسیویپیهایشیلنگصادراتوتولیددرماتجربه
:استنمودهفراهمنیازشانموردسیوی

اسپیرالشیلنگ
شیلنگTPE

ایشیشهوشفاف
کربناتی



اسپیرال

میانیبخشوباشدمینرمسیویپیجنسازکهنرمبخش.استشدهساختهبخشدوازسیویپیهایشیلنگنوعجدیدترین

وپذیریانعطافبهتوانمیهاشیلنگاینویژگیاز.شودمیتولید(اسپیرال)فنریصورتبهوسختسیویپیجنساز

.نموداشارهخوردگیوشیمیاییموادبرابردرمقاومتوباالکششیاستحکام

شرکتهکشودمیاستفادهسختینسبتاهایگرانولازدارند،رشدیبهرومصرفامروزهکهاسپیرالهایشیلنگتولیدجهت

.داردراهاآنصادراتوتولیدافتخارهاستسالکارپالستیک

اسپیرالگرانول نام محصول

GHSP-N(شیری) کد کاال

قسمت فنری شیلنگ های اسپیرالتولید کاربـرد

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

هاویژگی

شیری
.وددرخواست مشتری تولید می شطبق ... تولید در رنگ های آبی، 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 23±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 98±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.39±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 97±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 70

Operating Temperature --- °C 80

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 21±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 80±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: GHSP-N
Application: Spiral Hose
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

170 180 185 190

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



شیلنگ الستیکی

ولگرانازهاشیلنگاالستیسیتیخاصیتافزایشمنظوربه

شودمیاستفادهباشدمیNBRوPVCازترکیبیکهTPEهای

انعطافلیتقابسیویپیهایشیلنگبهنسبتهاشیلنگنوعاین

.دارندبیشتریدواموپذیری

افزایشباعثکهبودهالستیکیفازیکدارایTPEهایشیلنگ

شیلنگنای.گرددمیهاشیلنگسایربهنسبتآنمکانیکیخواص

قرارباالییعملکردیفشارتحتکهصنعتیمصارفدرعموماهای

.شوندمیاستفادهگیرندمی

TPEشیلنگ گرانول نام محصول

GHEL-B(مشکی) کد کاال

TPEشیلنگ های تولید کاربـرد

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

هاویژگی

مشکی
.وددرخواست مشتری تولید می شطبق ... تولید در رنگ های آبی، 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 16±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 250±10

Gravity ASTM-D1895 G/CM^3 1.37±0.03

Hardness ASTM-D2240 Shore A 73±2

Thermal stability at 200°C ASTM-D749 MIN 50

Operating Temperature --- °C 70

Properties after aging 7 days at 100°C

Tensile strength ASTM-D638 N/mm² 15±0.5

Elongation at break ASTM-D638 % 230±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: GHEL-B
Application: TPE Hose
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

150 160 165 170

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



گرانول های شفاف شیلنگی

هترینببودنترسبکدلیلبهکربناتبدونیاشفافهایگرانولمعموال

.باشندمیشیلنگتولیدبرایانتخاب

شیشهوافشفنوعدودرراشفافشیلنگیهایگرانولکارپالستیکشرکت

نسبتریباالتبراقیتوشفافیتازایشیشههایگرانول.نمایدمیعرضهای

.هستندبرخوردارشفافهایگرانولبه

نماییدمیمالحظهراهایگرانولاینازبرخیخواصذیلجداولدر

کاالکد شرح کاال Hardness

Shore A

Density

G/CM^3

GH100T شیشه ای100گرانول 54 1.17

GH102T شیشه ای102گرانول 60 1.17

GH104T شیشه ای104گرانول 63 1.18

GH106T شیشه ای106گرانول 66 1.18

GH108T شیشه ای108گرانول 68 1.19

GH110T شیشه ای110گرانول 70 1.18

GH115T شیشه ای115گرانول 74 1.20

GH129T شیشه ای129گرانول 80 1.29

کاالکد شرح کاال Hardness

Shore A

Density

G/CM^3

GH100CR شفاف100گرانول  54 1.17

GH102CR شفاف102گرانول  60 1.17

GH104CR شفاف104گرانول  63 1.18

GH106CR شفاف106گرانول  66 1.18

GH108CR شفاف108گرانول  68 1.19

GH110CR شفاف110گرانول  70 1.18

GH115CR شفاف115گرانول  74 1.20

GH129CR شفاف129گرانول  80 1.29



گرانول های کربناتی شیلنگی

واالکشدهتمامبهایکاهشمنظوربهکلسیمکربناتدرصدیحاویمعموالکهشفافغیرهایگرانول

وزیرینهایالیهخصوصبهوهاشیلنگتولیددرفراوانیمصرفباشند،میآنمقاومتافزایشهمچنین

.دارندمیانی

کاالکد شرح کاال Hardness

Shore A

Density

G/CM^3

GH100C کربناتی100گرانول 54 1.23

GH102C کربناتی102گرانول 61 1.24

GH104C کربناتی104گرانول 61 1.24

GH106C کربناتی106گرانول 68 1.23

GH108C کربناتی108گرانول 70 1.24

GH110C کربناتی110گرانول  70 1.27

GH115C کربناتی115گرانول 76 1.29

GH129C کربناتی129گرانول 81 1.40



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


