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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




