














NHẬN BIẾT SẢN PHẨM ỐNG THÉP HÒA PHÁT HƯNG YÊN

HÌNH DÁNG, NHẬN BIẾT BÓ ỐNG:

• Các bó ống thành phẩm được đóng bó gọn gàng và được đóng 04 đai đối với bó nguyên, bó lẻ đóng 03 đai 
   (đối với hàng 6m). Ống có chiều dài khác tùy thuộc vào chủng loại và độ dày mà số đai có thể khác nhau.
• Đầu mỗi một bó ống đều có tem nhãn hàng hóa. Các tem nhãn đều có mã vạch giúp truy suất nguồn gốc,
   quá trình sản xuất tại các công đoạn cũng như thời gian xuất hàng của bó ống đó.
• Đối với ống tròn tôn mạ kẽm đều sử dụng nút bịt nhựa màu xanh lá cây ở 2 đầu  ống.
• Ống mạ nhúng nóng có ren đầu cũng được bịt nút nhựa 2 đầu ống để bảo vệ đường ren, hạn chế gỉ sét.

DÂY ĐAI

• Ống mạ kẽm nhúng nóng: Toàn bộ đều được đóng đai
   sơn màu xanh lá cây bản rộng 25mm. 
• Ống tôn mạ kẽm: Toàn bộ đều được đóng đai sơn màu
   xanh dương bản rộng 25mm.
• Các loại ống đen khác: Được đóng đai bằng màu đen, hoặc
   đai tôn mạ kẽm có bản rộng 25mm hoặc 32mm tùy theo
   độ dày và chủng loại bó ống để đảm bảo an toàn khi nâng
   chuyển không bị đứt vỡ.
• Ống cỡ lớn: Đai bằng dây đai màu đen hoặc tôn
   mạ kẽm bản rộng 32mm.

KHOÁ ĐAI

• Các khóa đai đều được dập chữ nổi, ở chính giữa.
• Trên khóa đai có 02 cặp vết xé do ngoàm đóng đai.

ĐẦU ỐNG

• Đầu ống hộp gọn, ít có cạnh sắc cũng như via đầu.
• Đối với ống tròn cỡ lớn: được vét phẳng đầu và mép ngoài được vát khoảng 300

CHỮ IN TRÊN CÂY ỐNG:

• Đối với các chủng loại ống in chữ: Trên thân mỗi cây ống chỉ có một dòng bản tin in nội dung bao gồm:       

       
Trong đó chủng loại ống ghi đầy đủ kích thước, đường kính, độ dày cũng như chiều dài của ống.
• Chữ in lệch một bên đầu ống và ở cạnh nhỏ đối với ống hộp và có thể nhìn thấy ở 2 bên sườn bó ống.
• Các loại ống in chữ:
      Tất cả các chủng loại ống mạ nhúng nóng.
      Tất cả các chủng loại ống tôn mạ kẽm.
      Các loại ống cỡ lớn: Ống tròn từ 141.3mm trở lên và Ø150x150mm và chữ nhật tương đương trở lên.
      Một số loại ống tròn đen:

• Mực in màu trắng đối với các chủng loại ống cỡ lớn và màu đen đối với các loại ống còn lại.

STEEL PIPE THUONG HIEU QUOC GIA CHỦNG LOẠI ỐNG NGÀY THÁNG SẢN XUẤT

Đường kính ống Độ dầy thành ốngSTT

1

2

3

4

Ø59.9mm

Ø75.6mm

Ø88.3mm

Ø113.5mm

1.8mm; 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm

2.0mm; 2.5mm; 2.8mm; 3.0mm; 3.2mm; 3.5mm; 4.0mm

2.0mm; 2.5mm; 2.8mm; 3.0mm; 3.5mm; 3.8mm; 4.0mm

1.8mm; 2.0mm; 2.3mm; 2.5mm; 2.8mm; 3.0mm; 3.2mm; 3.5mm; 3.8mm; 4.0mm; 4.5mm; 4.8mm










