CÔNG TY CỔ PHẦN INTERWOOD
TIÊU CHUẨN NGUYÊN VẬT LIỆU PHỤ
I. ĐINH:
- Đinh băng sử dụng cho súng bắn đinh, đóng pallet/ thùng gỗ:
- Đinh răng xoăn, mũi nhọn
Loại đinh
2.3x40
2.3x45
2.3x50
2.3x57
2.5x57
2.5x64
2.87x70

Số lượng
( đinh/ cuộn x cuộn/ thùng)
300x40
300x30
300x30
300x30
300x30
300x30
250x20

SL đinh/thùng
12,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
5,000

- Đinh băng, răng soắn, mũi tù. ( Sử dụng theo yêu cầu khách hàng).
Loại đinh
2.3x50
2.5x64

Quy Cách
300x30
300x30

SL đinh/thùng
9,000
9,000

- Đinh thường:
- Đinh sắt đen để tăng khả năng ma sát với các mối liên kết khi sử dụng đinh.
- Đinh phải đủ kích thước, mũi nhọn, mũ tròn, cây đinh thẳng, chắc chắn.
- Sử dụng để đóng đế pallet/ thùng gỗ trong 1 số trường hợp cơ động, nhỏ lẻ, làm việc tại hiện trường để
công nhân thuận tiện thao tác.

II. Ke, vít, Ren, Bulong:
- Ke sắt/tôn theo từng loại thùng phù hợp, nhằm tăng cường độ chắc khỏe cửa thùng giữa các
môi ghép,liên kết các vách thùng.
- Vít: sử dụng vít dành riêng cho vật liệu gỗ
- Zen sắt: dùng để bắt bulong cho các loại đế pallet có trọng tải nặng, kích thươc quá khổ, cần
nối gỗ mà Đinh không thể đảm bảo được.
- Bulong: có vòng đệm và ecu bắt 2 đầu.
III. Bạt PE:
- Loại bạt 1 mặt xanh 1 mặt vàng.

- Kích thước bạt: 1mx 50m.
Sử dụng để che phủ kiện gỗ cho những trường hợp hàng quá khổ quá tải, đóng cont flatrack,
hoăc hàng đi tàu rời.
IV. Giấy bạc, giấy bạc:
- Loại KT 1mx100m ( ~ 50kgs/cuộn).
- Dùng để hút chân không máy móc, thiệt bị bên trong thùng gỗ, hạn chế tác động của môi
trường, đặc biệt là đồ điện tử, máy móc quan trọng.
V. Nilon chít, xốp đệm, gel chống ẩm:
- Dùng để bọc lót, chèn hàng hóa bên trong thùng gỗ, nhằm đảm bảo sản phẩm khỏi tác động của
môi trường bên ngoài.
VI. Các loại dây đai dù, nhựa:
- Kích thước dây đai nhựa/ sắt: 16x1 mm ( rộng x dày)
- Dùng để chằng buộc hàng hóa.

Ngày 01 tháng 01 năm 2014
CÔNG TY CP INTERWOOD

