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 مواصفات الثيل الصناعي

 

ستندردملي  55  نوع المنتج 

انج 8/5   الكسافة العرضية  

هولندي املنشأ, بويل ايثيلني ازأ %100   نوع الخيط  

ديتكس 11000   ديتكس   

مغرا 200وم لألشعة الشمسية الوزن بويل بروبلني املقا %100  الطبقة االساسية 

ملي للتصريف 5 فتحات مع غرام التكس 1000  تغليف الطبقة االساسية 

ملي    طول العشب  ملي 55  ±1

ملي  ملي  57 ±1   الطول االجمالي 

ملي    سم 10في  عدد الغرزات  13 ±1   

غرزة  في المتر المربع الغرزاتعدد  8200  ±200  

²م/   امغر   ²م/   غرام  ±10   وزن العشب 1100

²م/   غرام  ²م/   غرام  ±20   وزن االساس 1200

²م/   غرام    الوزن االجمالي 2300   ²م/   غرام  ±30

سم  مرت  4  ±2  اقصى عرض اللرول 

  طول الرول حسب الطلب

 قابلية التصريف للماء  الساعة/  لرت 60

DIN 54004 (min 7) تغيير اللون  وصفاتمعتمد حسب م  

DIN 53387 ساعة حسب  6000مت االختبار ملدة   مقاومة لالشعة البنسفسجية 

كيلو مطاط 9 كيلو رمل سيليكا و 25  التحشية 

واتسن 7  الضمان 
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 مواصفات الثيل الصناعي

 

ديو كراس ملي  55  نوع المنتج 

انج 16/5   الكسافة العرضية  

هولندي املنشأ, بويل ايثيلني ازأ %100   نوع الخيط  

ديتكس 12100   ديتكس   

مغرا 200بويل بروبلني املقاوم لألشعة الشمسية الوزن  %100  الطبقة االساسية 

ملي للتصريف 5 فتحات مع التكسغرام  900  تغليف الطبقة االساسية 

ملي    طول العشب  ملي 55  ±1

ملي  ملي  57 ±1   الطول االجمالي 

ملي    سم 10في  عدد الغرزات  14 ±1   

غرزة  في المتر المربع الغرزاتعدد  17640  ±200  

²م/   غرام  ²م/   غرام  ±10   وزن العشب 1400

²م/   غرام  ²م/   غرام  ±20 الساسوزن ا 1100   

²م/   غرام    الوزن االجمالي 2500   ²م/   غرام  ±30

سم  مرت  4  ±2  اقصى عرض اللرول 

  طول الرول حسب الطلب

 قابلية التصريف للماء  الساعة/  لرت 60

DIN 54004 (min 7) تغيير اللون  معتمد حسب موصفات  

DIN 53387 ساعة حسب  6000مت االختبار ملدة  البنسفسجيةمقاومة لالشعة    

كيلو مطاط 9 كيلو رمل سيليكا و 25  التحشية 

واتسن 7  الضمان 
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 مواصفات الثيل الصناعي

 

مونوفيالمينتملي  55  نوع المنتج 

انج 8/5   الكسافة العرضية  

هولندي املنشأ, مونوفيالمينت سوفت بويل ايثيلني %100   نوع الخيط  

ديتكس 11000   ديتكس   

مغرا 230بويل بروبلني املقاوم لألشعة الشمسية الوزن  %100  الطبقة االساسية 

ملي للتصريف 5 فتحات مع غرام التكس 900  تغليف الطبقة االساسية 

ملي    طول العشب  ملي 55  ±1

ملي  ملي  57 ±1 ماليالطول االج    

ملي    سم 10في  عدد الغرزات  15 ±1   

غرزة  في المتر المربع الغرزاتعدد  9450  ±200  

²م/   غرام  ²م/   غرام  ±10   وزن العشب 1400

²م/   غرام  ²م/   غرام  ±20   وزن االساس 1130

²م/   غرام    الوزن االجمالي 2530   ²م/   غرام  ±30

سم  مرت  4  ±2  اقصى عرض اللرول 

  طول الرول حسب الطلب

 قابلية التصريف للماء  الساعة/  لرت 60

DIN 54004 (min 7) تغيير اللون  معتمد حسب موصفات  

DIN 53387 ساعة حسب  6000مت االختبار ملدة   مقاومة لالشعة البنسفسجية 

كيلو مطاط 9 كيلو رمل سيليكا و 25  التحشية 

واتسن 7  الضمان 
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 مواصفات الثيل الصناعي

 

مونوسوفتملي  55  نوع المنتج 

انج 8/5   الكسافة العرضية  

هولندي املنشأ, مونوفيالمينت سوفت بويل ايثيلني %100   نوع الخيط  

ديتكس 11000   ديتكس   

مغرا 130بويل بروبلني املقاوم لألشعة الشمسية الوزن  %100  الطبقة االساسية 

ملي للتصريف 5 فتحات مع غرام التكس 1000  تغليف الطبقة االساسية 

ملي    طول العشب  ملي 55  ±1

ملي  ملي  57 ±1   الطول االجمالي 

ملي    سم 10في  عدد الغرزات  14 ±1   

غرزة  في المتر المربع الغرزاتعدد  8925  ±200  

²م/   غرام  ²م/   غرام  ±10   وزن العشب 1400

²م/   غرام  ²م/   غرام  ±20 ساسوزن اال 1130   

²م/   غرام    الوزن االجمالي 2530   ²م/   غرام  ±30

سم  مرت  4  ±2  اقصى عرض اللرول 

  طول الرول حسب الطلب

 قابلية التصريف للماء  الساعة/  لرت 60

DIN 54004 (min 7) تغيير اللون  معتمد حسب موصفات  

DIN 53387 ساعة حسب  6000مت االختبار ملدة  لبنسفسجيةمقاومة لالشعة ا   

كيلو مطاط 9 كيلو رمل سيليكا و 25  التحشية 

واتسن 7  الضمان 
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 مواصفات الثيل الصناعي

 

باور كراسملي  55  نوع المنتج 

انج 8/5   الكسافة العرضية  

هولندي املنشأ, ازء لونني مع مونوفيالمينت بويل ايثيلني %100   نوع الخيط  

ديتكس 13800   ديتكس   

مغرا 230بويل بروبلني املقاوم لألشعة الشمسية الوزن  %100  الطبقة االساسية 

ملي للتصريف 5 فتحات مع غرام التكس 1000  تغليف الطبقة االساسية 

ملي    طول العشب  ملي 55  ±1

ملي  ملي  57 ±1   الطول االجمالي 

ملي    سم 10في  عدد الغرزات  12 ±1   

غرزة  في المتر المربع اتالغرز عدد  7650  ±200  

²م/   غرام  ²م/   غرام  ±10   وزن العشب 1340

²م/   غرام  ²م/   غرام  ±20   وزن االساس 1230

²م/   غرام    الوزن االجمالي 2570   ²م/   غرام  ±30

سم  مرت  4  ±2  اقصى عرض اللرول 

  طول الرول حسب الطلب

 قابلية التصريف للماء  الساعة/  لرت 60

DIN 54004 (min 7) تغيير اللون  معتمد حسب موصفات  

DIN 53387 ساعة حسب  6000مت االختبار ملدة   مقاومة لالشعة البنسفسجية 

كيلو مطاط 9 كيلو رمل سيليكا و 25  التحشية 

واتسن 7  الضمان 
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 مواصفات الثيل الصناعي

 

برو كراسملي  55  نوع المنتج 

انج 8/5   الكسافة العرضية  

هولندي املنشأ, مونوفيالمينت خشن بويل ايثيلني %100   نوع الخيط  

ديتكس 12000   ديتكس   

مغرا 200بويل بروبلني املقاوم لألشعة الشمسية الوزن  %100  الطبقة االساسية 

ملي للتصريف 5 فتحات مع غرام التكس 1000  تغليف الطبقة االساسية 

ملي    طول العشب  ملي 55  ±1

ملي  ملي  57 ±1   الطول االجمالي 

ملي    سم 10في  عدد الغرزات  14 ±1   

غرزة  في المتر المربع الغرزاتعدد  8925  ±200  

²م/   غرام  ²م/   غرام  ±10   وزن العشب 1400

²م/   غرام  ²م/   غرام  ±20   وزن االساس 1200

²م/   غرام    الوزن االجمالي 2600   ²م/   غرام  ±30

سم   اقصى عرض اللرول  مرت 4  ±2

  طول الرول حسب الطلب

 قابلية التصريف للماء  الساعة/  لرت 60

DIN 54004 (min 7) تغيير اللون  معتمد حسب موصفات  

DIN 53387 ساعة حسب  6000مت االختبار ملدة   مقاومة لالشعة البنسفسجية 

كيلو مطاط 9 كيلو رمل سيليكا و 25  التحشية 

واتسن 7  الضمان 
 


