Geomembrane/Geomembrane
HDPE/Geomembran PVC
Geomembrane juga disebut Liner geomembrane adalah sejenis Geosynthetics. GTM
geotextile Indonesia menawarkan harga geomembran pemasok yang kompetitif
Send Inquiry

Apa Itu Geomembrane?
Geomembrane, juga dikenal sebagai kapal geomembrane, adalah bahan Geosintetik
waterproofing terbuat dari HDPE resin, LLDPE resin, resin PVC.
Jenis Geomembrane:

Geomembrane HDPE

Geomembrane HDPE terbuat dari HDPE resin

LLDPE Geomembran

Geomembrane LLDPE terbuat dari LLDPE resin

Geomembrane LDPE

Geomembrane LDPE terbuat dari LDPE resin

Geomembrane PVC

Geomembrane PVC terbuat dari PVC resin
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Fungsi & Kegunaan Geomembrane
Geomembrane berlaku untuk perlindungan lingkungan dan sanitasi, seperti TPA,
pengolahan limbah, pembangkit listrik, Kolam Renang, pabrik pengolahan limbah padat
rumah sakit, dll

TPA
Penggunaan geomembrane HDPE dapat secara efektif mencegah air limbah mengalir
ke tanah atau menyebar di sekitar, sehingga untuk melindungi sumber air bawah
tanah dan tanah sekitarnya.

Danau Buatan
Polyethylene geomembrane tidak hanya memecahkan masalah kebocoran danau
buatan, tetapi juga menghemat uang dan lebih nyaman untuk konstruksi daripada
skema anti-seepage lantai beton bertulang..
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Seepage Kontrol
Impermeability yang baik dari geomembrane memecahkan masalah kebocoran air.
Dapat dikatakan bahwa tanggul rekayasa adalah tempat di mana geomembrane
menunjukkan kekuatannya.

Teknik Kotamadya
Geomembrane digunakan f untuk Subways, bangunan rekayasa bawah tanah,
penanaman atap, atap Taman, kontrol seepage pipa limbah;

Air Proyek Conservancy
Penggunaan geomembrane, misalnya, pencegahan rembesan, kebocoran penghentian,
penguatan, pencegahan saluran air seepage, dinding inti vertikal, proteksi kemiringan,
dll;

Teknik Lansekap
Kegunaan geomembrane HDPE untuk bukti air dan peredam danau buatan, ladang
sungai, waduk dan Lapangan Golf

Penjualan Panas Geomembrane
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Uncategorized

Geotextile Non Woven Fabric
Rated 0 out of 5
£10.00 Add to cart

Cara pemasangan dan menghubungkan geomembrane?
Dalam video ini, kami menunjukkan cara menginstal dan menghubungkan geomembrane
dengan menggunakan mesin las geomembrane.
Click Here

www.geotextilewoven.com

Keuntungan dari Penggunaan
Geomembrane
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1. HDPE geomembrane adalah sejenis bahan tahan air yang fleksibel dengan koefisien antiseepage tinggi (1 × 10-17 cm/s);
2. Geomembrane memiliki ketahanan panas yang baik dan tahan dingin, dan suhu ambisinya
adalah suhu tinggi 110 ° c, suhu rendah-70 ° c;
3. Geomembrane memiliki stabilitas kimia yang baik, dan itu adalah bahan anticorrosive
yang baik, yang dapat menolak korosi asam kuat, alkali dan minyak;
4. Geomembrane LLDPE memiliki kekuatan tarik tinggi, yang dapat memenuhi kebutuhan
proyek rekayasa standar tinggi;
5. HDPE geomembrane memiliki weatherability yang kuat, properti anti-penuaan yang kuat,
eksposur waktu yang lama dan menjaga kinerja aslinya;
6. LDPE geomembrane memiliki kekuatan tarik yang sangat kuat dan elongasi pada
istirahat, yang membuat geomembrane LDPE dapat digunakan di bawah berbagai
merugikan kondisi geologi dan iklim. Hal ini dapat beradaptasi dengan strain yang kuat dari
pemukiman yang tidak merata;
7. Geomembrane HDPE mengadopsi kualitas tinggi asli plastik dan partikel hitam karbon
tanpa pengawet, yang ramah lingkungan dan sanitasi.

Artikel Geomembrane
Kami memilih artikel geomembran plastik untuk Anda. Artikel ini mencakup spesifikasi
teknis geomembrane, teknologi geomembrane, daftar harga HDPE geomembrane,
perbedaan geotextile dan geomembrane, metode pelaksanaan geomembrane…
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Apa Perbedaan Geotextile Dan Geomembrane
Geomembrane dan geotextile sering digunakan dalam konstruksi teknik sipil. Ada
perbedaan antara geotextile dan geomembrane.
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Cara Menghubungkan Dan Menginstal Geomembrane HDPE

Kami menyediakan kain geomembrane terbaik di industri
geosynthetics
GTM geotextile Indonesia adalah pabrik geomembrane dan supplier. Anda dapat
menemukan spesifikasi teknis geomembrane, harga geomembrane.
Contact Us Today
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