
                                                                                                                    

 

  

   

 :تصوير اجرايي

  

  پوشش هاي خطوط لوله

Inner Wrap 

باشد كه ، اليه نمدي پشم شيشه مي)اينررپ ( در واقع نوار تقويت كننده پيچشي داخلي 

پذير است و معموال با الياف طويل پشم شيشه در بستري به 

اين . شودگردند، توليد مييفرم اليه منفذدار كه به وسيله ماده چسبنده مناسب به هم وصل م

د كه معموال از فنل فرم آلدئيد يا اوره فرم آلدئيد ماده چسبنده بايد سازگار با مواد قيري باش

گردد كه اليه پشم شيشه در دو نوع تقويت شده و تقويت نشده توليد مي

اليه پشم شيشه . است هاي طوالني جهت تقويت كشش طولي

 .نمدي عالوه بر اين بايد سطحي صاف و هموار و بدون عيب و نقص و قابل رويت داشته باشد

ها، حفظ توان به مقاومت در برابر اسيدها و نمكهاي اين نوار مي

  .ها نام بردپذيري در سرما و باال بردن مقاومت در برابر تنش

كلي مخازن و لوله هاي فلزي آب، فاضالب، نفت و گاز 

 زرد و سفيد

gr/m
2 50 - 47  

mm 33/0  

  N/m 3500: طولي

  N/m 1500: عرضي

  N 5/1: طولي

  N 2: عرضي

mm/H2O 93/1  :56/0  

m 250  ×cm 10  

m 225  ×cm 25  

  ماه 24
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Inner Wrap: نوار تقويت كننده داخلي

در واقع نوار تقويت كننده پيچشي داخلي 

پذير است و معموال با الياف طويل پشم شيشه در بستري به اي يكنواخت، نازك و انعطافاليه

فرم اليه منفذدار كه به وسيله ماده چسبنده مناسب به هم وصل م

ماده چسبنده بايد سازگار با مواد قيري باش

اليه پشم شيشه در دو نوع تقويت شده و تقويت نشده توليد مي. گردداستفاده مي

هاي طوالني جهت تقويت كشش طولياليه تقويت شده داراي نخ

نمدي عالوه بر اين بايد سطحي صاف و هموار و بدون عيب و نقص و قابل رويت داشته باشد

هاي اين نوار ميترين ويژگياز جمله مهم

پذيري در سرما و باال بردن مقاومت در برابر تنشانعطاف

  

 : كاربرد محدوده �

كلي مخازن و لوله هاي فلزي آب، فاضالب، نفت و گاز در به طور 

  .كاربرد دارد

  

 :اطالعات فني �

  رنگ
زرد و سفيد

  وزن

2

mm  ضخامت

  مقاومت كششي

طولي

عرضي

  پارگيمقاومت 

طولي

عرضي

O  تخلخل

  ابعاد

m

m

24  انبارش

  

  

  

  

  

  

  


