ỐNG NHỰA COMPOSITE FRP
Ống nhựa composite được Công Ty Hiệp Phát có chất lượng tốt, độ bền cao, và đặc
biệt là tập trung vào mức độ an toàn tuyệt đối 100% trong suốt quá trình sử dụng. Ống
dùng để dẫn hóa chất, nước thải, khí thải…
Nguyên vật liệu chính sử dụng cho sản phẩm ống nhựa composite FRP này là nhựa
vinylester chống ăn mòn.
Hệ thống ống composite là loại kháng hóa chất, được ứng dụng trong ngành hóa chất
như Sodium Hypochlorite, Các nhà máy sản xuất phân bón, Alkali, Ứng dụng Phòng
cháy chữa cháy. Ống composite phù hợp cho hóa chất từ có nồng độ mạnh, từ hóa
chất alkaline đến nước muối và dung môi.
Hệ thống này có sức bền vượt trội đối với đặc tính về trọng lượng. Nếu xét tỉ lệ sức bền
trên một đơn vị trọng lượng, thì Ống nhựa composite hơn hẳn các loại khác.
Tuổi thọ thiết bị Ống Composite FRP tương đối cao bởi vì nó không bị ăn mòn cả bên
trong lẫn bên ngoài, thời gian sử dụng sản phẩm khá dài.
Trọng lượng của ống Composite FRP rất nh nên d vận chuyển, d l p ráp, giảm chi
phí l p đặt các đường ống.
*** Các dòng sản phẩm của Hiệp Phát luôn đảm bảo chất lượng hàng đầu, bảo
hành tận tình, nhanh chóng.
*** Để biết thêm chi tiết và được phục vụ tốt nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ
với chúng tôi!
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