
الشخصي الزجاج U الصين شفافة الزخرفية

المقدمة
U الزجاج الشخصي، واسمه أيضا U شكل الزجاج، U قناة الزجاج، هو نوع من الزجاج البناء الجديد، يمكن أن يكون آنا الزجاج U،
سالمة الزجاج المقسى. لديها الكثير من المزايا المتميزة، مثل تأثير الزخرفية ال يمكن االستغناء عنه، U ويمكن أيضا أن يكون شكل
انتقال الضوء المثالي، عزل الصوت جيدة، ممتازة العزل الحراري، الحجز وتركيب مريحة، وما إلى ذلك، مما يجعلها أكثر وأكثر ترحيبا
في المباني المعمارية.

صفة مميزة

أكبر تثبيت تمتد، أشكال
مختلفة

بالمقارنة مع الزجاج العام، يو الزجاج الشخصي لديه قوة ميكانيكية أفضل، يسمح فترة -
أكبر أثناء تثبيت و ال تحتاج أنصار إضافية.

مستقر في كل من االتجاه الرأسي واألفقي، لذلك أنواع مختلفة led - ويمكن أن تكون
قناة الزجاج. U من واجهات على شكل قوس والجدران يمكن أن تتحقق من قبل

- إطارات سبائك األلومنيوم المتطابقة يمكن أن تزيد من كثافة الهيكل، وتتنوع طريقة
.التثبيت

نقل الضوء المثالي، عزل
الصوت جيدة، العزل الحراري
ممتازة

تأثيرات مختلفة لنقل الضوء، وإذا U يمكن أن تخلق الطالءات المختلفة من الزجاج -
أن يخلق تأثير األشعة الخفيفة، U تطابقت مع األضواء، يمكن للزجاج على شكل حرف
وهو أمر ال يمكن تصديقه للمواد األخرى.

قناة الزجاج لديه ممتازة أداء عزل الصوت، والتي يمكن أن تصل إلى U 42 - متجمد
البحر، و 44 ديسيبل عندما يتم مطابقة مع مواد العزل led ديسيبل عندما ال يكون
الحراري.

بروفيلم أداء مثالي للحماية من-U في طبقات مزدوجة، يوفر الزجاج led - عند تركيب
الحرارة والعزل الحراري.

.الزجاج يمكن أن تقلل بشكل فعال التلوث الضوئي -U ،- مع أداء االنكسار ممتازة

يمكن أن تنتج إلى سالمة
U خفف من الزجاج

بعد تسخينها في فرن التعزيز، القدرة على حمل الحمولة من سطح الزجاج يمكن أن -
تصل إلى 10000 يسي أو أكثر.
  
الزجاج المشترك. -U الزجاج المقوى هو 3-4 مرات من -U - كثافة

الزجاج المقوى هي عادة صغيرة بعد كسر وليس -U - هو زجاج غير ضارة، ألن شظايا
.لديهم حواف حادة

الممتلكات اآلمنة، وانخفاض
تكاليف الصيانة

المواد الرئيسية هي 100% القابلة إلعادة التدوير واألخضر. -

- ال يوجد الصق مساعد باستثناء هالم السيليكا، ال تلوث.

.- تنظيف وصيانة مريحة للغاية

الخصائص الفيزيائية
القوة

الميكانيكية مقاوم النار  االستقرار 
الكيميائي قوة الشد موس صالبة معامل المرونة معامل التوسع الخطي

700-900N /
MM2  0.75h  0.18mg 30-50N /

MM2 6-7 60000-70000N
/ MM2

75-85X 10 -7 زيادة
درجة الحرارة من 1

درجة مئوية

http://www.glassmanufacturerchina.com/ae/products/Tempered-Glass.htm


اكتب نفاذية الضوء 
جناح واحد

نفاذية الضوء
الجناح المزدوج

معامل نقل
الحرارة جناح

 واحد

معامل نقل
الحرارة الجناح

المزدوج
عزل الصوت جناح

واحد
عزل الصوت

مزدوجة الجناح

u الزجاج
الشخصي
الخطوط
الدقيقة
العادية

 88٪  80٪  4.9W / m2k  2.35W /
m2k  27db  38db

 تخصيص
(العرض (مم (شفة الطول (مم (سمك الزجاج (مم (ماكس. الطول (مم  (m2 / الوزن (طبقة واحدة) (كغ
232mm،
262mm،
332mm

60MM 7MM 6000mm معالجة
25.43KG / M2،
24.5KG / M2،
23.43KG / M2

سطح النقش أنواع شفاف سوبر أبيض، نمط الجليد وتموج (تموج سميكة وتموج رقيقة)، ويمكن إنتاج
.أنماط خاصة وفقا لمتطلبات العمالء

طالء الزجاج .انخفاض اإلشعاع، السماء الزرقاء، لون السيراميك، عملية التفجير الرمال، الخ

الوضعية
الشخصي الزجاج الشفاف للمطارات ومحطات السكك الحديدية u استنادا إلى جميع الخصائص المثالية، ويستخدم على نطاق واسع
والمالعب والمصانع ومباني المكاتب والفنادق والمنازل والبيوت البالستيكية وغيرها من البناء الصناعي والمدنية من الداخل أو الجدران
.الخارجية، أقسام، شبابيك و أسقف

http://www.glassmanufacturerchina.com/ae/products/Curtain-Wall-Glass.htm
http://www.glassmanufacturerchina.com/ae/products/Roof-Glass.htm
http://www.glassmanufacturerchina.com/ae/products/Window-and-Door-Glass.htm
http://www.glassmanufacturerchina.com/ae/products/Curtain-Wall-Glass.htm





