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شرح کاال
ایي هحصَل دس گشٍُ سًگ ّای پَدسی الىتشٍاػتاتیه لرشاس داسد ورِ دس تشاترش ؿرشایر خَسًرذُ
جَی دس هحیر ؿْشی ٍ ّوچٌیي ضرشتِ ٍ خؼراسات زیضیىری اص هماٍهرت تراریی تشخَسداسترَدُ ٍ
اًؼطاف پزیشی ،چؼثٌذگی ٍ ػختی هٌاػة اص دیگش خصَصیات آى هیثاؿذ ٍ دیگرش خصَصریات آى
ػثاستٌذ اص:
هماٍهت تار تِ ضشتِ ٍ خوؾ ٍ خشاؽ

چؼثٌذگی ػالی تِ ػطح

هماٍهت تؼیاس تار تِ هَاد ؿیویایی

ثثت اختشاع ایشاى ،ػَییغ ٍ واًادا

تاییذُ اص ػتاد ٍیظُ زٌاٍسی ًاًَ ایشاى

تاییذیِ داًؾ تٌیاى اص هؼاًٍت ػلوی

هَاسد هصشف:
هَاسد واستشد پَؿؾ ّای پَدسی تؼیاس ٍػیغ تَدُ ٍ ػوذُ ی ًیاص ّای اًؼاى تِ پَؿرؾ ّراسا دس حرَصُ
ّای گًَاگَى تشطشف هی ًوایذ وِ دػثاستٌذ اص:
تشسٍی یخچال ٍهاؿیي لثاػـَیی

ًوای آلَهیٌیَهی ػاختواى زشٍؿگاُ

تجْیضات دزتشی

اجاق گاص ٍ آتگشهىي

تاتلَّای تشق

تجْیضات تاغثاًی ٍ وـاٍسصی

ػیؼتن ّای گشهایـی ٍ تَْیِ

پشٍزیل ّای زلضی

هاؿیي ارت صٌؼتی هختلف

هـخصات زٌی:
پایِ سصیٌی:پلی اػتشّ /یثشیذ

زاصلِ اػپشی تا لطؼِcm 25-/+5:

تؼتِ تٌذی 20:ویلَگشم

ؿواسُ سال:اػتاًذاسد

چگالی1/52+/-0.02:

تؼت چؼثٌذگیGTO:

ًَع سًگ:صاف ،چشهری ،ػرٌثادُ ای،

ضخاهت پیـٌْادی60:تا70هیىشٍى

تؼت تشالیت :تشاقً،یوِ هات،هات

هماٍهت تِ ضشتِ60-100lb.in:

ػختی هذادیH-2H:

تؼت اًؼطاف5mm:

چىـی

ًحَُ اهادُ ػاصی ػطح تشای اجشا

ًحَُ آهادُ ػاصی ػطح تشای اجشا

ًحَُ آهادُ ػاصی ػطح تشای اجشا
دسصَست اػتفادُ اص پَؿؾ ّای پَدسی،چؼثٌذگی

پیؾ اص اػوال پَدس تشسٍی ػطح هَسد ًظشتایذ ػطح

سًگ تِ ػطح تا70دسصذ تِ ؿشایر ػطح ٍاتؼتِ تَدُ

تشای چؼثٌذگی تْتش سًگ تِ ػطح،ایجاد یه ریِ

اصّشگًَِ آلَدگی اص لثیل سٍغي،رسات سیض،گشد ٍ

ٍ تِ دلیل هَجَد ًثَدى حالل دس ایي ػیؼتن ّا

هحازظ زؼفاتِ تش سٍی ػطح آٌّی ٍ یا یه ریِ

غثاسٍ اوؼیذّای زلضی واهالپان ٍ خـه تاؿذ.

ّشگًَِ آلَدگی هیىشٍػىَپی اثش هٌفی تش چؼثٌذگی

وشٍهاتِ تش سٍی ػطح آلَهیٌیَهی پیـٌْاد هیگشدد.

داسد.

آهادُ ػاصی سًگ ٍ ًحَُ اجشا:
تشای اػتفادُ اص سًگ پَدسی ضذخَسدگی سًغ تایذ ازضایؾ ػشیغ دهای سًگ تا دهای پخت (دس ٌّگام لشاس گشزتي سًگ دس وَسُ)داؿتِ تاؿرین
وِ تاػث جشیاى تْتش پَؿؾ ٍ ایجاد ػطح یىٌَاخت تش هیـَد ٍ ازضایؾ وٌذدها تاػث هیـَد زیلن حاصل اص پَدس ػطح سا تِ خَتی هشطَب ًىٌرذ
ٍ هماٍهت ّای زیضیىی،هىاًیىی ٍ چؼثٌذگی سًگ واّؾ یاتذ.
دػتگاُ پاؽ

وشًٍا

ٍلتاط

60تا70ویلَ ٍلت

ؿشایر پخت

12دلیمِ دس دهای 190تا 195دسجِ ػاًتی گشاد

هَاسد ایوٌی ٍ ًگْذاسی:
تشای دػتیاتی تِ خَاف ػطحی ٍ هماٍهت ؿیویایی ٍ هىاًیىی تْیٌِ وٌتشل دلیك ؿشایر پخت الضاهی اػت.تَسهَگشازی وَسُ ٍ تٌظین آى پریؾ
اص اػوال ٍ پخت سًگ ضشٍسی هیثاؿذ.اػتفادُ اص هاػه ٍ دػتىؾ ٍ ػیٌه ٍ والُ ایوٌی تشای واسگشاى ضشٍسی اػت.

آدسع :تْشاى-خیاتاى دیثاجی جٌَتیً-شػیذُ تِ اتَتاى صذسً-ثؾ تاًه صادسات-ػاختواى ػپیذ-پالن ٍ 122احذ1ؿشوت سًگیي ًاًَ ػاختاس22770479
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اػتاًذاسد ٍ سٍؽ آهادُػاصی ػطح:

