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انتخــاب کیفیــت و تعــهد

شـرکت تندیـس تجـارت آرمـان در سـال 1382 و از مجموعـه بازرگانـی ربیعـی بـا هـدف و شـعار عرضه 
 Stain  مصالـح نویـن در صنعـت سـاختمان، شـکل گرفت. این شـرکت اولیـن عرضه کننده شیشـه های دکوراتیـو

Galss  و  Art Glass  در ایـران مـی باشـد.
همزمـان بـا معرفـی ورق آلومینیـوم کامپوزیـت پنـل)ALUMINIUM COMPOSITE PANEL (ACP در دنیا ، این 
شـرکت از زمـره پیشـگامان معرفی این سیسـتم نما در ایران از سـال 1382با برند ALUBOND  بـوده و همچنین 
در سـال 1390موفـق بـه اخـذ نمایندگـی از شـرکت Ceramica Mayor اسـپانیا و عرضـه سیسـتم نمـای مدرن 

گردید. پانـل  تراکوتا 
بـا توجـه بـه عرضه محصـوالت تقلبی با برند ALUBOND ، شـرکت تندیس تجـارت آرمان در سـال 1390 اقدام 
بـه ثبـت برنـد اختصاصـی Galaxy Bond  جهت تولیـد ACP  با حداکثرکیفیت با پوشـش FEVE  و PVDF و 

همچنیـن Atlas Bond جهـت تولید ACP اکونومی جهت اسـتفاده در دکوراسـیون داخلـی و تابلو، نمود.
در سـال 1391 تولیـد ورقهـای کامپوزیـت نمـا بـا برنـد  Galaxy Bond در ایـران بصورت CKD با ماشـین آالت 
پیشـرفته، سیسـتم کنتـرل کیفـی مسـتمر و دقیق جهـت تضمین کیفیت محصـول تولیـدی، آغاز گردید.  اسـتفاده 
 PVDF و درخواسـت باالتریـن ضخامت رنـگ با باالترین درصـد مواد FEVE و  PVDF از کویلهـای بـا پوشـش
و رعایـت دقیـق ضخامـت آلومینیـوم از معتبرتریـن تولید کنندگان بیـن المللی کویـل آلومینیـوم و همچنین کنترل 
دقیـق آزمایشـگاهی مـواد اولیـه جهت صحت ضخامت و نوع پوشـش بخشـی از فرآیندیسـت کـه موفقیت و خوش 

نامـی Galaxy Bond را در بـازار رقابتـی به ارمغان آورده اسـت.
ورق آلومینیـوم کامپوزیـت بـه دلیـل وزن کم و پوششـهای زیبـا و پایدار در برابـر عوامل جوی ابـزاری مدرن جهت 
پوشـش نمـای سـاختمان و کاربـرد در دکوراسـیون داخلـی اسـت ، ولی متاسـفانه برخی تولیـد کننـدگان و متولیان 
برنـد در صنعـت ACP در ایـران بـا قربانـی کـردن کیفیت با روشـهایی مثل  کاهـش ضخامت آلومینیـوم ، کاهش 
ضخامـت رنـگ ، اسـتفاده از پوشـش پلـی اسـتر و یـا پلـی اتیلـن نـا مرغـوب در پـی سـود جویـی بیشـتر بـوده و 
همچنیـن بـا عناویـن متقلبانـه ای چـون USA و غیـره به فریب همـکاران و مصـرف کنندگان پرداختـه و موجبات 

افـول و عـدم اعتمـاد به ایـن صنعـت را پدید مـی آورند.
 ACP لـذا بـا هـدف اعتـای کیفی در صنعـت آلومینیـوم کامپوزیت در ایـران وایجاد  تنـوع  بیشـتر در محصوالت
 ،( PVDF  ، Brush  ، Anodized Mirror طـرح چـوب ، FEVE عرضـه شـده ) بـا پوشـش هـای جدیـد شـاین
شـرکت تندیـس تجـارت آرمـان با اتکال بـه خداوند متعال شـعار » گلکسـی باند انتخـاب کیفیت و تعهد«  
را سـرلوحه کار خـود قـرار داده اسـت و امیـد اسـت بـا ترویـج ایـن شـعار و افزایش سـطح دانـش فنی همـکاران و 
کارفرمایـان و ارتقـای سـطح انتظـارات کیفـی آنـان شـاهد حـذف رقابت مخـرب در کاهـش کیفیت و قیمـت و به 

جـای آن ناظـر ارتقـا و اعتـای این صنعت باشـیم.
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 Manufacturing
Processes

فرآینــد تولید ورق آلومینیوم کامپوزیت گاالکســی باند توســط مدرن ترین 
ماشین آالت سفارشی جهت تطبیق با نیازهای فنی بازار ایران انجام می گردد.

تمام  به غلطکهای  از ACP Line  مجهز  باند  تولید جدید گاالکسی  در خطوط 
استیل در فرآیند لمینیت در پشت و روی ورق استفاده میشود که منجر به کاهش دمای 

تولید و درنتیجه کیفیت و عمر باالتر رنگ می گردد.
و  اتیلـن  پلـی  متریـال  دو  از  کامپوزیـت  آلومینیـوم  بـودن ورق  بدلیـل مرکـب 
آلومینیوم و اهمیت پیوسـتگی و چسـبندگی این دو متریال در کیفیت و پایداری محصول، 
دقیـق تریـن کنترلهـای کیفی در چند مرحله حیـن تولید و پس از تولیـد در فرآیند 
ACP انجـام مـی پذیـرد. کـه در ذیل بـه اختصار به اهـم فعالیتهـای تولیدی این 

محصـول جهـت ارتقـای دانـش همـکاران و کارفرمایـان گرامی مـی پردازیم.

فرآیندهـای تولیــد 
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در این قسمت گرانول پلی اتیلن و رنگدانه که شامل درصدهای 
متفاوتی از گریدهای مختلف  پلی اتیلن می باشد وارد ورودی واحد 
افزایش حرارت در زون های حرارتی  از  اکسترودر شده و پس 
و  تسطیح  غلطکهای  وارد  واحد  این  از خروجی  مذاب  بصورت 

همزمان الحاق به Adhesive Film می گردد.

واحــد  اکستــروژن

Extrusion
Unit

لمینیت  عملیات  کلیدی  عناصر  از  یکی   Adhesive Film
ورق  و  اتیلن  پلی  یکپارچگی  و  چسبندگی  عامل  و   ACP

آلومینیوم پشت و رو میباشد. 
ازخروجی  اتیلن  پلی  باند  گاالکسی  جدید  تولید  خطوط  در 
اکسترودر بافاصله به همراه Adhesive Film وارد غلطکهای 
تسطیح می گردد. مزیت ماشین االت جدید در مقایسه با انواع 
و سپس طی  تسطیح  از  پس  اتیلن  پلی  آن  در  که   ( قدیمی 
مسافت در دو مرحله به Adhesive Film ملحق می گردید) 

به شرح ذیل می باشد.
با  که  غلطکها  پشت  در  اتیلن جمع شده  پلی  فرم هالی   :1
باعث  میگردد  تشکیل   Adhesive Film الیه   دو  حمایت 
خروج حباب ها به سمت طرفین و از بین بردن آن میشود و در 
نتیجه ورق پلی اتیلن عاری از هر گونه حباب و دارای باالترین 

چسبندگی با Adhesive Film میشود.
2: تسطیح همزمان پلی اتیلن و الحاق Adhesive Film باعث 
جلوگیری از ورود گرد و غبار و یا حشرات ما بین آنها و عدم 

ایجاد نقاط با چسبندگی ضعیف می گردد.

Adhesive Film
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است،  گردیده  تعبیه  این شرکت  تولید  جدید خطوط  نسل  در  که   IR واحد در 
عملیات حرارتی بر روی ورق پلی اتیلن و Adhesive Film جهت آمادگی ورود 

به قسمت لمینیت و دستیابی به حداکثر چسبندگی انجام می گیرد.

واحــد آی آر 

 IR
Unit
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 Lamination
Unit

در ایـن واحـد عملیـات لمینیت کویـل آلومینیـوم و صفحه پلی اتیلـن به کمک
Adhesive Film  میانی آغاز شـده و پس از عبور از چهار ایسـتگاه  غلطک های 

تمام اسـتیل بـاال و پایین تثبیـت می گردد.
در این واحد مســووالن کنترل خط با پایش دقیق حرارت و فشار غلطک های 
استیل و با اخذ میزان چسبندگی از واحد کنترل کیفی مستقر در خط تولید ، تنظیمات 
به منظور رســیدن به حداکثر چســبندگی با کمترین حرارت ممکن غلطکها را 

اعمال می نمایند.
بدلیل حساسیت بسیار باالی کنترل کیفی در این بخش ، کنترل کیفی بصورت 
مستمر و در چندین مرحله حین و پس از تولید اعمال می گردد که در فصل بعد 

به اختصار بیان خواهد شد.

واحــد  لمیـنیــت 
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 Cooling
Unit

خط تولید جدید Galaxy Bond اولین خط تولید در ایران با بهره گیری از سیستم 
Cooling پیوسته و تحت کنترل میباشد. 

این واحد Cooling با طول مناسب و چندین واحد کاهنده حرارت که دور فن هر یک 
از آنها توسط سیستم مرکزی کنترل و در طول این واحد به تدریج با دور فن بیشتر 
جهت  تولیدی   ACP سطح  دمای  کاهش  میگردد،  تدریجی  حرارت  کاهش  باعث 

نصب پروتکتیو فیلم بدون ایجاد تنش و خیز و موج روی ورق را تضمین مینماید.

واحــد کـولـینــگ
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Protective
 &
 Cut

پس از خروج ورق از واحد cooling  و رسیدن ورق به دمای مناسب  پروتکتیو فیلم بر روی ورق الصاق و سپس کناره های 
ورق توسط توسط دیسک ها جهت رسیدن به عرض 1250 میلیمتر ورق برش میخورد.

 پس از این قســمت  ورق وارد دســتگاه گیوتین گردیده و برش طولی ورق جهت رسیدن به سایز طولی 3200 میلیمتر ) یا 
سایز مورد درخواست مشتری) انجام میگیرد.

تنظیم دقیق ابزارهای برشــی عرضی و طولی ورق جهت تولید ورق کاما گونیا و با حداقل خطا بســیار حائز اهمیت بوده و 
محصول خروجی در حین تولید توسط واحد کنترل کیفی بصورت مستمر اندازه گیری میشود.

پروتکتیو و برش  
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LDPE0200 این گرید پلی اتیلن که عدد 200 در آن نشان گر درجه پلی اتیلن گرید
اتیلن  پلی  میزان  از  70درصد  حدود  میباشد   MFR 2

مصرفی را تشکیل می دهد.

ترکیب پلی اتیلن مصرفی 

در تولید گاالکســی باند کیفیــت مهمترین و باالترین ارزش 
اســت و بدین منظــور کنترل کیفی فرآیندیســت که قبل از 
پروســه تولید شــروع  و آمیخته با فرآینــد تولید و همچنین 

از تولید امتداد میابد. پس 
شرکت تندیس تجارت آرمان با افتخار و اطمینان اعام می نماید 
که دقیق ترین و عالی ترین سیستم مدیریت کیفی را در تولید 
به   نسبت  این شرکت  موثر  تعهد  زیرا  نماید  اعمال می   ACP
محصول عرضه شده نیازمند یک ساختار کنترل کیفی مطمئن 

جهت تداوم تضمین کیفیت به مشتریان است.

 QC
Unit

واحـد کنترل کیفیت

Quality
Control

کنترل کیفی بعد از تولیدکنترل کیفی حین تولیدکنترل کیفی مواد اولیه

پلی اتیلن
پلی اتیلن هســته اصلی ورق کامپوزیت اســت و باید کیفیت 
مناســب به منظور برخورداری از پایداری و مقاومت مناسب، 
تامین چســبندگی مناســب با کویل آلومینیوم، انعطاف جهت 
نورد و خمــکاری ورق درکامپوزیت تولیدی،مســطح بودن و 

نداشتن اعوجاج در شیت تولیدی،  را دارا باشد.
پلی اتیلن مصرفی در صنعت ACP از ترکیب سه گرید مختلف 

از پلی اتیلن و رنگدانه )master batch)  تشکیل می شود.
رنگدانـه بـه پلـی اتیلـن بـه منظـور جذب حـرارت بیشـتر در 

واحـد IR اضافـه می شـود.

 MFR Test Unit
واحد MFR شاخص حرکت مذاب هست که بصورت گرم بر ده دقیقه بیان می شود.

با توجه به اهمیت نقش پلی اتیلن و درصد ترکیب آن ، پلی اتیلن ورودی به خط تولید توسط 
آزمایشگاه پلیمر تست می گردد.

 دستگاه Plastomer در آزمایشگاه پلیمر این شرکت به منظور کنترل درصد ترکیب پلی 
اتیلن بکار گرفته شده است ، دستگاه با دمای استاندارد 190درجه پلی اتیلن را ذوب می نماید، وزنه 
استاندارد 5 کیلوگرمی پلی اتیلن را تحت فشار قرارداده و پلی اتیلن مذاب از نازل کالیبره 

شده دستگاه خارج می شود.
خروجی های دستگاه هر یک دقیقه قطع شده و به دقت توزین میگردد و در نهایت جمع 

وزن خروجی در ده دقیقه بیانگر میزان MFR نمونه آزمایش می باشد. 
MFR خروجی آزمایش در رنج 1.5 تا 1.7 حاکی از قابل قبول بودن نمونه می باشد. 

LDPE075 این گرید پلی اتیلن که عدد 75 در آن نشان گر درجه پلی اتیلن گرید
MFR 0.75 میباشد حدود 20 درصد از میزان پلی اتیلن 

مصرفی را تشکیل می دهد.
ایـن گریـد پلـی اتیلـن بمنظـور جلوگیـری از نرم شـدن 
بیـش از حد پلی اتیلن و ACP تولیدی اسـتفاده میشـود 
و همچنیـن باعـث کنتـرل خیز و شـکم ندادن در شـیت 

ACP تولیـدی می شـود.

LLDPE اتیلن پلی اتیلن گرید اتیلن که حدود 10درصد وزن پلی  این گرید پلی 
مصرفی را تشکیل میدهد باعث افزایش انسجام الیه پلی 
اتیلن شده و همچنین باعث انعطاف پذیری مناسب برای 

رولینگ ورق و کاربردهای شکل دهی می شود.

کنترل کیفی
 مواد اولیه

Quality control
Of Raw Materials
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ضخامت کویل آلومینیوم نیز هم در آزمایشــهای ورود کویل به خط 
تولید توسط آزمایشگاه رازی و هم توسط دستگاه میکرومتر در محل 

کارخانه کنترل می شود. 3

تست کراس کات: با شــانه مخصوص در دو امتداد خطوطی موازی و 
فشــرده روی سطح رنگ ایجاد میشود و سپس با الصاق چسب و کندن آن 
وضعیت رنگ توسط ذره بین بررسی میشود. در صورت جدا نشدن رنگهای 

مابین خطوط از کیفیت چسبندگی رنگ اطمینان حاصل می شود.
4

آماده سازی کویــل آلومینیــوم )Mill finish) شامـــل شستشو 
کروماتیـــزه و سـپس ورود به خط Coating میباشـد.

تسـت های کویل آلومینیوم به شرح ذیل می باشد.

کنترل کیفی کویل آلومینیوم

 PVdf جهــت کویلهــای رنگــی بــا پوشــش :PVdf تســت پوشــش
ــش در  ــن پوش ــود ای ــه وج ــبت ب ــوژی رازی نس ــگاه متال ــط آزمایش توس

ــان حاصــل مــی شــود. ــی اطمین کویــل تحویل 1
تســت ضخامت رنگ: ضخامت رنگ کویلها هم در آزمایشهای ورود 
کویل به خط تولید توســط آزمایشــگاه رازی و هم توســط دستگاه تست 

ضخامت رنگ در محل کارخانه کنترل می شود. 2

FEVE ورق سفید شاین PVDF ورق قهوه ایPVDF ورق نارنجی

دستگاه تست ضخامت رنگ قبل از هر بار استفاده میبایست با قرص آلومینیوم و صفحه شیشه ای 
به ضخامت 250 میکرون کالیبره شود سپس با قراردادن روی سطح رنگ ضخامت قرائت می شود.

ضخامت رنگ حداقل 25 تا 27 میکرون مطابق استاندارد تعریف شده است که در ACP گاالکسی 
باند این ضخامت بین 28 تا 32 میکرون و در پوششهای FEVE  در حدود 45 میکرون می باشد.
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به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد کنترل کیفی حین تولید ، مدیر کنترل کیفی 
نمونه هایی از هر پارت تولید اخذ نموده و پس از انجام مجدد آزمایشات فوق الذکر ) تست 
پیلینگ ، تســت ویژوال پیلینگ، کنترل ابعادی ورق ، کنترل ظاهری ورق ) و در صورت 

عدم مغایرت کیفی اجازه حمل و خروج محصول را صادر می نماید.

 کنترل کیفی تا قبل از مرحله لمینیت
      شامل بررسی صفحه پلی اتیلن تولیدی و بررسی موارد ذیل 

 یکسان بودن ضخامت در دو طرف 
 صیقلی بودن سطح 

 عدم وجود حباب
 همچنین بررسی کیفیت چسبندگی Adhesive Film به پلی اتیلن

1
کنترل کیفی در قسمت لمینیت  

مسسول کنترل کیفی ورق تولیدی در این واحد را به شرح ذیل کنترل مینماید.
 نداشتن موج در سطح ورق 

 نداشتن حباب هوا در زیر کویل
2

کنترل کیفی پس از  لمینیت  و قبل از نصب پروتکتیو فیلم
مسسول کنترل کیفی ورق تولیدی در این واحد را به شرح ذیل کنترل مینماید.

 کیفیت مناسب سطح ورق ) عدم وجود حفره یا هرگونه اثر غلطک ها)
 عدم وجود موج ) موج لبه ، موج وسط)

 کنترل ضخامت محصول تولیدی

3
کنترل کیفی پس از نصب پروتکتیو فیلم  

  مسســول کنترل کیفی هر سه یا پنج ورق یک نمونه با عرض دو سانت تهیه 
کرده و به مسوول آزمایشگاه جهت انجام تست پیلینگ ارائه مینماید. در آزمایش 
پیلینگ رویه آلومینیومی از هسته پلی اتیلن با سرعت استاندارد جدا شده و مقدار 

نیروی کششی ثبت می گردد.
بر اساس استاندارد ASTM D903 مقاومت پیلینگ حداقل 7 نیوتن برمتر تعریف 
گردیده که در آزمایشگاه این شرکت حداقل 8 و تا حداکثر 11 نیوتن بر میلیمتر 

نتایج تست پیلینگ ثبت گردیده است.
  مسسول آزمایشگاه هر ساعت نمونه ای با عرض 10 سانتیمتر از محصول در 
حال تولید تهیه کرده و ســه نمونه از طرفین و وسط جهت تست ویژوال پیلینگ 

آماده می نماید.
کویل آلومینیوم با عرض تقریبی 2 سانت از رو و پشت ورق با زاویه 180 و 90 
درجه بصورت پیلینگ جدا می شود. در این آزمایش باید Adhesive Film  بطور 
یکنواخت بین دو سطح پلی اتیلن و آلومینیوم  تقسیم شود. در صورت وجود سطح 
قابل توجه بدون اثر Adhesive Film روی آلومینیوم یا پلی اتیلن نشانگر وجود 
مشکل عدم چسبندگی می باشد. در این صورت مسسول آزمایشگاه موضوع را به 
سرپرست تولید برای اعمال تنظیمات اصاحی به منظور افزایش چسبندگی و یا 

توقف تولید گزارش می نماید.

کنترل کیفی پس از قطع ورق4
مسسول کنترل کیفی پس از قطع ورق و خروج از خط به شرح ذیل کنترل ابعادی 

را انجام می دهد.
 کنترل طول و عرض ورق

 کنترل هر دو قطر ورق 
 کنترل خیز طولی و عرضی ورق 

 کنترل مجدد ضخامت ورق در طرفین.

5

کنترل کیفی
حیـن تولیــد

Quality control
During Production

کنترل کیفی
پس از تولید

Quality control
Post  production
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 Brush
Finish

 Spectra
ACP

ورق آلـومينيـوم كامپـوزيـت
با پوشش اسپکترا )طیف رنگی(

طرح رنگین کمانی و طیف گونه آلومینیوم کامپوزیت با پوشش spectra الهام گرفته شده از طبیعت است.
سطح پوشش spectra بوسیله چند الیه رنگ و یک پوشش با درخشش باال پوشش داده شده است 

که احساس رنگارنگی و همواری بصری را القاء می کند. 
تراکنش و عکس العمل نور، سطح چند الیه رنگ، انعکاس و انکسار نور، جذب نور، همه رازهای 

طیف رنگ spectra است. 
ACP با پوشش spectra سطح خارق العاده ای از زیبایی را دردکوراسیون داخلی وخارجی به نمایش می گذارد. 

خصوصیات
مقاومت عالي در برابر حریق

وزن کم، مقاومت باال، پایداري و صلبیت مناسب و همواري سطح پانل
عایق بسیار مناسب حرارت وصدا

سهولت عملیات برش و نصب
نگهداري و شستشوي آسان

مشخصات
ضخامت پنل: 4 میلیمتر

عرض پنل: 1250 میلی متر
طول پنل: 3200 میلیمتر

رنگها: مطابق جدول رنگ

رنگها
درهر یک از آیتمها طیف رنگ بین دو رنگ با توجه به تغییر زاویه دید متغیر می باشد. 

همچنین در شبانه روز با تغییر میزان نور شاهد طیف رنگ متفاوتی خواهیم بود. 

تغییر زاویه دید

تغییر زاویه دید تغییر زاویه دید

ورق آلـومينيـوم كامپـوزيـت
بـا پوشــش خـشـدار

این پنل از دوالیه ورق مقاوم در برابر خوردگي تشکیل یافته که توسط یک هسته پلي اتیلن 
نما بصورت خش دار مي باشد. بخاطر ظاهر  آلومینیوم  به یکدیگر متصل شده اند پوشش 
بسیار زیبا و مدرن، این نوع از پنل بسیار مناسب جهت نماي خارجي، دکوراسیون داخلي، 

طراحي آشپزخانه و مبلمان مي باشد.

جهت نماي خارجي 
ضخامت پنل: 4 میلیمتر

عرض پنل: 1250 میلیمتر
طول پنل: 2440 و 3200 میلیمتر 

آلومینیوم خش دار توسط روش آنودایز )اکسیداسیون اندیک) با خشهاي حقیقي عمیق
ضخامت ورق آلومینیوم: 4 میلیمتر

Silver Brush

Azure Brush Purple Brush

Golden Brush Bronze Brush
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 PVDF
ACP

ورق آلـومينيـوم كامپـوزيـت
PVDF ـوشــش بـا پـ

درنماي  استفاده  جهت   PVDF پوشش  با   Galaxy Bond کامپیوزیت  آلومینیوم  ورق 
خارجي ساخته مي شود. 

   PPG محصول شرکت  PVdf  Resin خصوصیت فوق العاده مقاوم این پنل بدلیل پوشش
مي باشد که دوام و پایداري رنگ این ورق را تامین  مي کند. بدلیل مقاوم بودن در برابر آب 
و رطوبت ، عایق بودن در برابر صدا و حرارت این پنل به کاربرد وسیعي در اجراي نما در 

سطح جهان دست یافته است.

خصوصیات: 
وزن سبک ، مقاومت باال، پایداري و صلبیت مناسب و همواري سطح پنل ، 
مقاومت خوب در برابر آب و رطوبت ، مقاومت در برابر اسیدها و بازها، عایق 

حرارت و صدا، عملیات نصب و برش آسان . 

مشخصات:
ضخامت پنل: 4 میلیمتر

عرض پنل: 1250 میلی متر
طول پنل :3200 میلیمتر

ضخامت کویل آلومینیوم: 0/3 میلیمتر ، 0/5میلیمتر

رنگها: 
Galaxy Bond مطابق کالر چارت 

کاربرد:
نماي خارجي ساختمانها، تجدید بنا براي ساختمانهاي قدیمي، بالکنها، تابلوي 

فروشگاهها تابلوي عائم و تابلوهاي تبلیغاتي.

 FEVE
ACP

ورق آلـومينيـوم كامپـوزيـت
FEVE با پوشش

ورق آلومینیوم کامپوزیت Galaxy Bond با پوشش FEVE جهت کاربرد در نمای خارجی تولید می شود.
با استفاده از این پوشش تولید رنگهای براق و چند الیه با مقاومت باال در برابر آب و رطوبت، اشعه 
آفتاب و سایر عوامل جوی جهت نمای خارجی امکان پذیر می شود . FEVE بکار رفته در پوشش 
رنگ Galaxy Bond توسط شرکت Asahi Galss  ژاپن با برند  Lumiflon  تولید میشود. پلیمر 
Lumiflon از سال 1982 توسط شرکت Asahi Galss توسعه یافته و با توجه به خصوصیات فوق 
العاده در حفظ کیفیت و جای رنگ در طیف وسعی از پوشش ساختمانها ، اتومبیل و هواپیما به کار 

گرفته شده است.

Lumiflon ساختار پلیمری رزین
میباشد.     vinyl ether و   fluoroethylene پلیمرهای از  متناوب  ای  زنجیره  رزین  این  ساختار 
قسمتهای حاوی فلئور از ونیل اتر در برابر اثرات مخرب UV نور خورشید محافظت نموده و سگمنت 

ونیل اتر رنگدانها و الیه براق را در برابر آثار مواد خورنده حمایت مینماید.
 

خواص و مزیتها 
بخش Fluoropolymer : باعث  مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر خوردگی

باال،  براقیت  شفافیت،  متداول،  های  حال  در  محلولیت  باعث    :  Alkyl Vinyl Ether بخش 
چسبندگی خوب، انعطاف پذیری، سختی پوشش

بخش Hydroxy Vinyl Ether : باعث  تطابق با دمای استاندارد و دمای باالی محیط بیرونی
بخش Carboxy Vinyl Ether : باعث  قابلیت تطابق باال با رنج وسیعی از رنگدانه و رنگها می شود.
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Some Of The

Project
Aluminum
Composite
Panle

                                         New Protective Film   Old Protective film

PVDF تست

PVDF تست

تست PVDFتست میکروسکوپی الیه رنگتست ضخامت الیه رنگ وضخامت الیه آلومینیوم 

آنالیز آلیاژ آلومینیوم تست ضخامت الیه رنگ
) جمع ضخامت الیه رنگ26 تا 31) 

شرکت تندیس تجارت آرمان مطابق الگوی کنترل کیفی محصول مواد اولیه وارداتی را جهت تطابق با 
مشخصات مورد درخواست توسط آزمایشگاه متالوژی رازی کنترل می نماید.

با وجود اعتماد از صحت مشخصات محصول تولیدی مشتریان و همکاران این شرکت نیز جهت حصول 
اطمینان کارفرمایان نسبت به انجام آزمایش به درخواست خود اقدام نموده و نتایج را به کارفرمایان و این 

شرکت منعکس می نماید.

 Quality
Certification

گواهی هــای کیفــی
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پایانه مسافری پروژه پایانه مرزی پرویز خان - کرمانشاه پروژه پایانه مرزی پرویز خان-کرمانشاه-مرتاژ6200 مرت مربع

بازدید وزیر محرتم راه و شهرسازی از پروژه پایانه پرویز خان
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پروژه کردستان- تهران -مرتاژ5000 مرت مربعپروژه مریم-تهران -مرتاژ1800مرت مربع
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پروژه هتل بیامرستان گاندی-تهران- مرتاژ452 مرت مربع
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1 - پروژه مرکز تجاری یاقوت-پردیس فاز 3 - مرتاژ 3220 مرت مربع
2 - پروژه مرکز فناوری اطالعات بانک تجارت-تهران- مرتاژ 700 مرت مربع
3 - پروژه پل گیشا-تهران- مرتاژ 630 مرت مربع
4 - پروژه پایانه شهید بهشتی-تهران- مرتاژ 600 مرت مربع
5 - پروژه سون سنرت-تهران- مرتاژ 1200 مرت مربع

12

345



36

1 - پروژه رضوان-امام زاده حسن - مرتاژ 3200 مرت مربع
2 - پروژه تعمیرگاه ولوو-اسالم شهر- مرتاژ 100 مرت مربع
 BRT 3 - پروژه پایانه اتوبورسانی خ معلم  و ایستگاه های
میدان رسالت تا آرژانتین  جمعا 1200 مرتمربع

2

1

3


