
Description
PolyvinylPolyvinyl Chloride (PVC) S65 İs a very popular plastic material. Also, in the present situation, it is 
one of the most valuable products of the petrochemical industry. Generally, more than %50 of 
PVC usage is in building construction, because PVC is cheap and easily bonded. In recent years, 
PVC has replaced traditional building materials such as wood, cement and pottery in many areas. 
Lightweight, bending, non-combustible, heat and electrical resistance to insulation, chemical and 
biological resistance ability to convert to the levels of sylvia, the ability to combine with various ad-
ditives and finally the flexibility to apply multiple designs, the polymer, it has become a modern 
thermoplasticthermoplastic type, which has become the most suitable alternative to metal and nonmetallic 
alloys in the industry. 

Polyvinyl Chloride (PVC) application:
Frequent uses for PVC include: vinil siding, magnetic sign of cards, vertical cutting of Windows, 
phonograph pages, tubes, plumbing, ducts and fittings, cheap handbags, dark Windows (without 
sight) and its soft form for clothes, upholstery such as blinds, flooring and roofing, electrical cables, 
lightweight balls. It is also often used for plumbing water and sewage because of its natural cost 
and flexibility.

Açıklama
PolivinilPolivinil Klorür (PVC) S65, çok popüler bir plastik malzemedir. Mevcut durumda petrokimya 
endüstrisinin en değerli ürünlerinden biridir. Genel olarak PVC kullanımının %50 den fazlası bina 
yapımındadır, çünkü PVC ucuzdur ve kolay entegre edilir. Son yıllarda PVC birçok alanda 
ahşap, çimento gibi malzemelerin ve mutfak eşyası ürünlerinde geleneksel yapı malzemelerinin 
yerini almıştır. Hafif bükülür, yanmaz özellik, yalıtıma karşı ısı ve elektriksel direnç, kimyasal ve 
biyolojik direnç, sylvia düzeylerine dönüşebilme, çeşitli katkı maddeleriyle birleşebilme yeteneği 
ve son olarak çok fazla sayıda tasarıma uygulanabilme esnekliğine sahip olan PVC, endüstride 
metal ve ametal alaşımlara en uygun alternatif haline gelen modern bir termoplastik türüdümetal ve ametal alaşımlara en uygun alternatif haline gelen modern bir termoplastik türüdür.

Polivinil Klorür (PVC) uygulaması:
PVC’nin sıkça kullanıldığı alanlar şunlardır: vinil kaplama, manyetik kart işaretlemeleri, pencereler, 
fonograf sayfaları, tüpler, sıhhi tesisat, kanallar ve bağlantı parçaları, ekonomik çantalar, karanlık 
(görüşsüz) pencereler. PVC yumuşak formunda olduğunda ise giysiler, döşemeler, panjurlar,döşeme 
ve çatı kaplama, elektrik kabloları ve düşük ağırlıkta toplar için kullanılır. Ayrıca, doğal maliyeti ve 
esnekliği sebebiyle su ve kanalizasyon tesisatı için de kullanılmaktadır.
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