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G30 galvanized sheet metal thickness

G30 G40 G90 Gegalvaniseerde staalplaat / gegalvaniseerd staal gegalvaniseerd gegalvaniseerd staal 60 - 275g goede kwaliteit snel Standaardbeschrijving: ASTM, JIS, BS, DIN, GB, ENType: Gegalvaniseerde staalplaatkwaliteit: SGCCCoating Type: Zinc Coating Surface Treatment: Galvalume; Passivating &amp; Oiling &amp; AFP &amp; Filmtechnologie: Hot Dip
Gegalvaniseerde Techniek: Koudgewalste toepassing: Speciale toepassingen: Hoge sterkte stalen plaat informatie van onze producten Commodity Gegalvaniseerde stalen spoel (zink gecoate) kwaliteit SGCC, DX51D + ZTypes: Commerciële kwaliteit ickness 0.3-3mm Width600-1830mmZinc coating 60-275g/m2spanglezero gles, Normal SpangleSurface treatment chromaat and
oiled, and non-oiltechniquecold rolled galvanized ID508mm or 610mmCoil weight 3-8mt/coil or as your request. Voorwaarden CIFPaymentT/T, L/C op tijd zichtBezorg20-35 dagen na order bevestigd PackageExport Standard, SeaworthyFeatures &amp; Kenmerken:1. Het is een decoratieve, machinaal gebouwde en hoge sterkte en corrosiebestendigheid. 4. metalen coating en
organische coating gecombineerd om de stalen basis, dat is een sterke zuivere metalen coating te beschermen; Met behoud van de managementkenmerken van de laminebasis, bevordert de kleurrijke coating de oppervlakteafwerking; Intensief gemaakt in staalfabrieken vermindert het coatingproces tijdens de productie van downstream industriële producten, waardoor dunne
coatingproducten van de downstream-industrie de kosten met 5%-10% verlagen; Toepassing van gegalvaniseerde stalen plaat, gegalvaniseerde stalen spoel, op grote schaal gebruikt in de bouw-industrie als grondstof voor de productie van golfplaten paneel, hek product, gipsplaten paneel profiel, ventilatiesysteem, enz. Expertise: Meer dan 5 jaar productie: We weten hoe we alle
productiefasen goed moeten hanteren.2 Concurrerende prijs: Wij kunnen bieden concurrerende prijs aan onze klanten 3. Nauwkeurigheid: We hebben uitstekende technici en leiders, die ons kunnen verzekeren dat onze producten zijn wat je nodig hebt. Materiaal: Alle gegalvaniseerde stalen spoelen zijn gemaakt van 5 hoogwaardige grondstoffen. Certificaat: Onze producten zijn
gecertificeerd door ISO9001.6.Output: We hebben een grootschalige productielijn, die kan garanderen dat al uw bestellingen zullen worden voltooid in de snelste tijd van Academia.edu cookies om de inhoud aan te passen, advertenties aan te passen en de gebruikerservaring van onze website te verbeteren, accepteert u het verzamelen van onze gegevens door gebruik. Zie voor
meer informatie ons privacybeleid × G30 gegalvaniseerd staal junnan stalen spoel gegalvaniseerde golfplaten gi constructie in spoel of gewone plaat of US $ 650,00 - $ 699,00 / Metrische Ton (Minimum Order)6YRSTangshan Junnan Trade Co., Ltd.5.0(2) Goede service, snelle levering 1.- Product naam Details - GI Roffing Sheet, GI Golfplaten, GI Sheet, Hot Dipped Galvanized
Steel Dakplaat, HDP GI Golfplaten, Aluzinc Gecoate Dakplaat, Galvalume Staal Golfplaten, Galvalume aluzinc stalen spoel, GL plaat, GL dakplaat, PPGI dakplaat, PPGI golfplaten Grootte: GI Coil / Sheet - 0,12-1,5 mm x750 ~ 1250mm GL Coil / Sheet - 0,0 16-1,5 mm x750~1250mm PPGI Coil/Sheet - 0,16-1,5 mm x750~1250mm 2,- GI Standaard Golfplaten &amp; Grade 3.
GI/GL/PPGI Golfplaatproductieproces 4.-GI/GL Golfplaten pakket 5.- PPGI Dakplaat / Golfplaten GL 6.- Toepassing van golfplaten dakplaat / GL 7.- Tentoonstelling Show 8.- Professioneel team met Beste Service 9.- Zink gecoate Golfplaten Naam Leverancier Tangshan Junnan Trading Co. Telphone Limited +86- 183 3059 9267 imo / wechat / whatsapp +86- 133 4325 3293
Skype steelprofile_1 e-mail s Mevrouw Selina Li site gegalvaniseerde stalen plaat in spoel gebruikt voor het maken van pijpprofielen, meubel maken en koelkastUS $ 400,00 -$ 1000/ton 1 ton (min order) 6 jr Shandongshunshi hoog- Hi-Tech Industry Co., Ltd.1. Zinkcoating :30-80g/m&amp;sup2;(of indien vereist) 2. Dikte: 0,14-2mm 3. Breedte: 600-1250mm 4. Coil gewicht: 3-5MT
(op aanvraag) 5. Oppervlak: normale / mini / centrum spangle, chroom, door de huid, Toepassing: Kan worden gebruikt als eindproduct en basis vel van kleur gecoate stalen spoel en op grote schaal gebruikt in de bouw, huishoudelijke apparaten, decoratie, ect. gegalvaniseerde producten gewalst staal dikte 0,14 ~ 2 mm volgens de eis van de klant breedte 1000mm 1250 mm
1219 mm 1220 mm 1500 mm volgens de eis van de klant lengte 5 ~ 8 ton standaard en 508/61mm staalkwaliteit ST10130 DC01 DIN1623/17100 ST12;
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