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أفالم البناء والواسعة

:البولي ايثيلين في كثير من الحاالت في صناعة التشييد والبناءأفالم تستخدم 

فيلم واسع للستخدام العام وعازل الصوت والحرارة على رغاوي لوحة ساندويتش وأوراق الجدران

تآكلغطاء بولي ايثيلين األنبوب في صناعات التشييد للحفاظ على األنبوب في التربة المسببة لل

 الخرسانةأفالم األساس أو صب

األفالم المانعة للبخار كعازل الرطوبة والحرارة لمنع تسرب الملح والرطوبة



(نايلون)أفالم واسعة 

الليمونيأوالشفافباللونأمتار10إلى1أعراضفيإنتاجهايتمالتيايثيلينالبوليألفالمتدعىاصطالحاالواسعةاألفالم

.المتنوعةلالستخداماتوتستخدم

المنزليةلألجهزةمؤقتفوتغليلتعبئةاألثاثنقلوشركاتوالبنائيةالصناعيةالورشفياألفالمهذهنستخدمالمثال،سبيلعلى

الحفاظأجلمنللشاحناتالشحنةوأعلىوأرضيةوالتجمدالبرودةضدلألشجارواقيةوتغطيةوالخضرواتالفواكهأسواقوتمهيد

.والثلوجواألمطاروالرياحالغبارضدالبضاعةعلى

مزدوجةوطبقة(tube)معويةمزدوجةوطبقة(فيلم)واحدةطبقةشكلعلىاألفالمهذهإنتاجيمكنالصورةفيموضحهوكما

slate)الجانبمفتوحة tube)المركزمفتوحةمزدوجةوطبقة(center slate tube)مجمعةوذات(gusset)من

.تمامامغلقةأوالمركزمفتوحةأوالجانب

مزدوجةطبقةأو(tube)معويةمزدوجةطبقةأوسم420عرضحتىواحدةبطبقةفيلمإنتاجيمكنكاربالستيكشركةفي

slate)الجانبمفتوحة tube)المركزمفتوحةمزدوجةطبقةأو(center slate tube)وأيضاسم840مفتوحعرضإلى

.أمتار10عرضإلى(gusset)مجمعةذات



فيلم واسع اسم المنتج

نايلون واسع، نايلون، فيلم البولي ايثيلين األسماء األخرى

يستخدم في الورش الصناعية واإلنشائية

 األجهزة المنزلية والمكتبيةفي شركات نقل )المنزلية التعبئة والتغليف المؤقت لآلجهژة

 أسواق الفواكه والخضروات واللحوم وتمهيد...

تغطية واقية لألشجار ضد البرودة والتجمد و...

أرضية وأعلى الشحنة للشاحنات من أجل الحفاظ على البضاعة ضد الغبار والرياح واألمطار والثلوج

 دهان المنازل والمنظماتغطاء األجهزة قبل

 ذلكوما إلي

االستخدامات

أفالم مرنة وقوية ومتينة

منع تسرب الرطوبة

منع تسرب الغبار

وير البضاعةإمكانية إعادة تد

الميزات

.طلب العميلحسب .ميكرون300إلى 80يتم إنتاجه من  السماكة

.طلب العميلحسب  .أمتار10يتم إنتاجه عادة من متر واحد إلى  العرض

.طلب العميلحسب .وليمونيايتم إنتاجه شفافا  اللون

طية ملم، يمكن تعزيز الملفات لمنع التكسر باستخدام األغ76لي ايثيلين، القطر الداخلي للملف اللفة المغطاة بغالف البو
.البالستيكية ليفالتعبئة والتغ



غطاء البولي ايثيلين لألنبوب

مكملكغطاءويستخدمميكرون،200حواليوسماكة(LDPE)منخفضةبكثافةالطوابقمتعددايثيلينالبوليفيلمهوالمنتجهذا

األنبوبخطوطعلىظللحفااقتصاديغطاءويعدالبالستيكية،أوالمعدنيةواألنابيبالمكسرةغيرالزهرحديدمنالمصنوعةلألنابيب

.للطرقواإلنشائيةالبنائيةالصناعاتفيالغطاءلهذااألكثراالستخداميكون.للتآكلالمسببةالتربةضد

ويجبISO8180معيارحسبإنتاجهايتطلبايثيلينالبوليأغطيةومتانةلمقاومةاألرض،تحتغالباتوضعاألنابيبهذهألننظرا

.ومتانتهالمنتجمقاومةلزيادةخاصةمضافةمادةاستخدام

تدخرسينتهيولكنالبدايةفيللتآكلمسببةخاصيةلهاالمدخلةالرطوبةأنولواألرض،فيالرطوبةبعضتتسربالعاديالوضعفي

.جداقريبوقتفياألكسدةعمليةوتتوقفالغطاءتحتاألكسيجن

:التاليةالحاالتفيالفيلمهذااستخداميوصي

التربةلتآكلكبيرمقدارعلىتدلالتيالمنخفضةالكهربائيةالمقاومةأوالتربة.

البكتيريةاألنشطةأوالكلوريداتأوالكبريتاتمنكبيرسطحلهاالتيالتربة.



غطاء البولي ايثلين اسم المنتج

واقي األنبوب، طالء األنبوب، غطاء األنبوب األسماء األخرى

تغطية األنبوب في التربة المسببة للتآكل االستخدامات

أفالم مرنة وقوية ومتينة

مقاوم للتثقيب والتمزق أو التشقق

مقاومة عالية ضد المناخ والتآكل

مقاوم لهجوم القوارض والحشرات

تكلفة مناسبة

منع تسرب الرطوبة والمواد الكيميائية

سهولة النقل والتثبيت

عدم الحاجة للصيانة واإلصالح

إمكانية إعادة تدوير البضاعة

الميزات

.طلب العميلحسب .ميكرون400إلى 200يتم إنتاجه بين  السماكة

.طلب العميلحسب .سم34إلى 8يتم إنتاجه عادة من  العرض

.طلب العميلحسب . الفضي/واألسوديتم إنتاجه باللون األسود، والشفاف،  اللون

دام ملم، يمكن تعزيز الملفات لمنع التكسر باستخ76لي ايثيلين، القطر الداخلي للملف اللفة المغطاة بغالف البو
.األغطية البالستيكية

ليفالتعبئة والتغ



فيلم األساس

وسماكاتبأحجامواألخضرأوالرماديأواألسودوباللونتدويرهالمعادايثيلينالبوليمنعادةالخرسانةصبأواألساسأفالمإنتاجيتم

الخامالموادمنإنتاجهاتميالتياألولىبالدرجةاألساسأفالماستخداميوصيالبيئيةالظروفضدأكثروقوةلمتانة.لفةشكلعلىمختلفة

.الشفافباللونو

فيلم األساس اسم المنتج

فيلم صب الخرسانة، فيلم البناء، فيلم بناء األساس، فيلم صنع األساس األسماء األخرى

 بناء أساس المباني، وقبل صب الخرسانةعند

كعازل الحرارة والرطوبة عند صب الخرسانة ألساس األرضية
االستخدامات

تكلفة مناسبة

غطاء مناسب وموحد

منع تسرب الرطوبة

سهولة التثبيت

عدم الحاجة إلى الصيانة واإلصالح

الميزات

.طلب العميلحسب .ميكرون200إلى 70يتم إنتاجه بين  السماكة

.طلب العميلحسب . أمتار10سم إلى 40يتم إنتاجه من  العرض

.طلب العميلحسب .والشفافواألخضر واألسود باللون الرمادی يتم إنتاجه  اللون

ملم، يمكن تعزيز الملفات لمنع التكسر 76لي ايثيلين، القطر الداخلي للملف اللفة المغطاة بغالف البو
.باستخدام األغطية البالستيكية

التعبئة 
والتغليف



فيلم حاجز بخار البناء

البخارمرورلمنععاليةسماكاتفيالضروريةوالمضافاتوالثقيلالخفيفايثيلينالبوليتركيبمنالبناءبخارحاجزةأفالمتستخدم

مناألفالمهذهإنتاجيتم.التربةعلىالخرسانيةالكتالتوضعأوالخرسانةصبوقبلالخرسانةإلىالتربةفيالموجودةالغازاتوتسرب

.الحريقأجلمنللهبالمضادةالمضافةالموادعلىتحتويأنأيضايمكنالضرورةوعنداألولىبالدرجةالخامالمواد

فيلم البولي ايثيلين الحاجز للبخار اسم المنتج

فيلم صب الخرسانة، حاجز البخار، أفالم البناء، فيلم األساس األسماء األخرى

 يع العمرانيةأو وضع الكتالت الخرسانية على التربة في بناء المباني والمشارقبل صب الخرسانة االستخدامات

أفالم مرنة وقوية ومتينةوقوية ومتينةأفالم مرنة

مقاوم للتثقيب والتمزق أو التشقق

مقاوم لهجوم القوارض والحشرات

تكلفة مناسبة

غطاء مناسب وموحد

منع تسرب الرطوبة والمواد الكيميائية

سهولة التثبيت

عدم الحاجة للصيانة واإلصالح

الميزات

.طلب العميلحسب .ميكرون500إلى 100يتم إنتاجه بين  السماكة

.طلب العميلحسب . أمتار10يتم إنتاجه من متر واحد إلى  العرض

.طلب العميلحسب . األزرقيتم إنتاجه باللون  اللون

ملم، يمكن تعزيز الملفات لمنع التكسر 76لي ايثيلين، القطر الداخلي للملف اللفة المغطاة بغالف البو
.باستخدام األغطية البالستيكية

ليفالتعبئة والتغ



فيلم عازل المسبح واألسفلت

لمنععاليةسماكاتفيةالضروريالمضافةوالموادوالثقيلالخفيفايثيلينالبوليتركيبمنواألسفلتالمسبحعازلةأقالمتستخدم

.األسوداللونفيعادةإنتاجهاويتمكالبطانةالبحيراترطوبةتسربوأيضااألسفلتإلىالتربةفيالموجودالملحتسرب



فيلم البولي ايثيلين عازل المسبح واألسفلت اسم المنتج

لبخار، بطانة ، جيوممبران البولي ايثيلين، عازل األسفلت، عازل لباد األسفلت، حاجز افيلم عازل المسبح
البحيرة

األسماء األخرى

 عزل المسابح ومنع تسرب الملح أثناء األسفلت في مناطق ذات الملح الكثيرعند.

بطانة البحيرة المستخدمة لمياه الشرب والصرف الصحي ومسبح األسماك والضفدع
االستخدامات

أفالم مرنة وقوية ومتينةوقوية ومتينةأفالم مرنة

مقاوم للتثقيب والتمزق أو التشقق

مقاوم لهجوم القوارض والحشرات

تكلفة مناسبة

غطاء مناسب وموحد

منع تسرب الرطوبة والمواد الكيميائية

سهولة التثبيت

عدم الحاجة للصيانة واإلصالح

الميزات

.طلب العميلحسب .ميكرون500إلى 200يتم إنتاجه بين  السماكة

.طلب العميلحسب . أمتار10إلى مترينيتم إنتاجه من  العرض

.طلب العميلحسب . األسوديتم إنتاجه باللون  اللون

ملم، يمكن تعزيز الملفات لمنع التكسر 76لي ايثيلين، القطر الداخلي للملف اللفة المغطاة بغالف البو
.باستخدام األغطية البالستيكية

يفالتعبئة والتغل
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