
 

QUANG TRLTNG TEXTILE - LABOR PROTECTION COMPANY LIMITED 

HaNoi Office: 1st floor, N01203, Giai Phong Road, Hoang Mai Dist., Ha Noi 

http://www.dqt.com.vn/ - Hotline: 0934552005 – Email: tienloc@dqt.com.vn  

Polypropylene (PP) Rope 
 

Polypropylene  rope has nearly  twice  the  strength of Manila  rope of  same  size. The  rope has 

positive buoyancy(floats), doesn’t absorb water, and doesn’t decay.  It’s  resistant  to acid, alkali 

and most  chemicals. When  not  in  use,  the  rope  should  be  stored  away  from  direct  sun-light. 

Recommended usages are mooring, dock and anchor  line, boat  life-line,  tarpaulin  line,  tent 

tiedown, pool barrier line, public utility and general use in home, farm and industry. 

 

Dây thừng PP là dây có khả năng chịu tải gần gấp đôi dây Manila (dây tự nhiên) với cùng kích thước.  

Dây có tính chất nổi, không hấp thụ nước, không phân hủy, có khả năng chịu nước, kiềm, axit, và hầu hết các loại hóa chất.  

Khi không sử dụng, dây nên được lưu kho ở nơi có ánh nắng mặt trời 

Dây được sử dụng rộng rãi trong các ngành nông lâm, ngư nghiệp, Xây dựng, sản xuất…. 

 

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty bảo hộ lao động – Dệt Quang Trung -  http://www.dqt.com.vn/  - Hotline: 0934552005 – 

Email: tienloc@dqt.com.vn 

 

 

Applications 
Mooring, Anchor line, Above land, Recreation & Sport, General use in home, Farm and industry etc 

Sản phẩm được ứng dụng: Làm dây cáp neo đậu tàu thuyền. Các ngành thể thao, giải trí, Trang trí trong nhà, Nông nghiệp và 

một số ứng dụng trong công nghiệp, sản xuất…. 

 

Nguyên liệu (materials): 100% PP 

Đường kính thừng ( Rope Cicr) : 3mm – 65mm 

Chiều dài thông thường ( Lengh) : 220m 

Số tao (strand):  

-  4 strand: 3mm – 65mm 

-  8 strand: 400mm – 65mm 

Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc 

(Made by KOREA) 

 
STT Products – Sản phẩm Size Gram/M 

1 PP로프(POLYPROPYLENE ROPE) 6MM*200M 18 

2 PP로프(POLYPROPYLENE ROPE) 8MM*200M 36 

3 PP로프(POLYPROPYLENE ROPE) 10MM*200M 52 

4 PP로프(POLYPROPYLENE ROPE) 12MM*200M 78 -80 

5 PP로프(POLYPROPYLENE ROPE) 14MM*200M 100 - 102 

6 PP로프(POLYPROPYLENE ROPE) 16MM*200M 128-129 

7 PP로프(POLYPROPYLENE ROPE) 18MM*200M 178-180 

8 PP로프(POLYPROPYLENE ROPE) 20MM*200M 200 

9 PP로프(POLYPROPYLENE ROPE) 22MM*200M 250-255 

10 PP로프(POLYPROPYLENE ROPE) 24MM*200M 360 

11 PP로프(POLYPROPYLENE ROPE) 26MM*200M 382 

12 PP로프(POLYPROPYLENE ROPE) 28MM*200M 410 

13 PP로프(POLYPROPYLENE ROPE) 30MM*200M 480 
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