
الصين مصنع الزجاج 10 مم الزجاج المقسى واضحة إضافية ، 10 مم الزجاج
المقسى منخفض الحديد ، 10 مم الزجاج المقسى واضح جداً مع سعر المصنع

مصنع بناء الزجاج KXG واضح جدا الزجاج المقسى من MMحول 10

واضح جدا الزجاج المقسى ، أيضا مسمي انخفاض تشديد الزجاج الحديد والزجاج تشديد اضافي واضح. هذا هو مصنوع من تدفئة واضح
الزجاج واضحة اضافية أقوى من 4 إلى MM 5وتبريده بسرعة. بعد هذه المعالجة ، فإن C 10 °جدا انخفاض الحديد والزجاج إلى 650
.مرات عن ذي قبل. إنه زجاج أمان يستخدم عندما تكون القوة والمقاومة الحرارية واألمان اعتبارات مهمة

 

10MM اضافية واضح الزجاج المقسى مميزة

قوة عالية  .1

تنتج الكثير اضافي واضح يؤدي الزجاج المقسى أداءً جيدًا في مقاومة االنحناء وضربه نظًرا لقوته العالية التي تبلغ Kunxing زجاج
.Mpaحوالي خمسة أضعاف الزجاج العادي العائم. إنها قادرة على تحمل ضغط السطح من 95

سالمة عالية  .2

عندما يتم كسر الزجاج المقسى ، قشرة الزجاج صغيرة، والتي تضمن السالمة للتأكد من ضرر اإلنسان ، وعملية التشديد تقلل إلى حد
.كبير من خطر الكسر الحراري لضمان فقدان أقل

شفافية عالية  .3

.شفافية عالية فائقة ولون محايد ، مما يجعله الزجاج المثالي حيث تتطلب الرؤية والوضوح العالي
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10MMانخفاض الحديد مواصفات الزجاج المقسى

10MM 8000 * 3000 انخفاض الحديد واضح جدا تشديد الزجاج حجم المتاحة: الحد األقصىmm ، 300 * 150 الحد األدنىMM

كل العمليات التي تتم على الزجاج المقسى الفائق 10 مم مثل الحواف البولندية ، المقاسات ، ثقوب الحفر ، الشقوق المقطوعة ،
.القواطع ، طباعة الشاشة ، محفوراً بالحامض ، إلخ. يجب أن تتم قبل التقسية

األشكال

زجاج أيضا يمكن أن تفعل الشكل 12 مم تشديد الزجاج واضحة جدا ، مثل unxingتشديد الزجاج واضحة جدا ، ك MMإال مسطحة 10
جولة منخفضة الحديد مزاج زجاج، شبه منحرف شبه عظمى الزجاج المقوى ، بالتوازي مع سالمة الزجاج واضحة جدا ، الخ

 

10MM الترا واضح الزجاج المقسى التطبيق

Splashback غالباً ما تستخدم كزجاج حديدي آمن ، زجاج حوض السمك عالي الشفافية ، متجر زجاج الجدار األمامي ، المطبخ
وزجاجالزجاج مغلفة منخفضة الحديد الستخدامه كزجاج حديدي للدرج األمني  mmالزجاج وما إلى ذلك ، واستخدام لجعل 21.52
.وما إلى ذلك ، وصنع زجاًجا مغلًفا مضاد لالنزالق 10 + 10 + 10 مم لألرضية ، إلخ eva بلكونة بحجم جامبو وزجاج تور

KXG تحميل زجاج على مصنع زجاج بناء
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