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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




