
SAINIK 710 ਸੈਂਚੁਰੀਪਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਪਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 
ਰੋਟਰੀ-ਕੱਟ, ਸਮਤਲ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ 
ਿਵਕਲਿਪਕ ਪਰਤਾਂ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਿਦੱਖ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, SAINIK 710 ਮੌਸਮ ਦੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਪਤੀ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਅਯਾਮੀ ਸਿਥਰ ਹੈ। Sainik 710 19mm ਪਲਾਈ ਲਈ ₹ 
105/ ਯੂਿਨਟ ( ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ ) (ਯੂਿਨਟ = 929 SQ.CM.)

SAINIK 710 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਅਸਲੀ ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼
ਪਲਾਈਵੁੱਡ
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ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੀਮਤ

SAINIK 710 ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਿਕਉਂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪਲਾਈ ਵੁੱਡ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਡੁਬੋਕੇ ਬਣਾਏ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਹਨ ਜਾਂ 
ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਪਲਾਈ ਦੀ ਿਦੱਖ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਿਵੱਚ ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਪਲਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿਜਸਦੀ ‘ਬੋਇਿਲੰਗ ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼’ (72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉੱਬਿਲਆ ਪਾਣੀ) ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈ ਦੇ SAINIK 710 ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਪਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 72 ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਉੱਬਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ Sainik 710 ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਪਲਾਈਵੁੱਡ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Sainik 710 ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ?
Sainik 710 ਨੂੰ ₹105/ ਯੂਿਨਟ ( ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ ) (ਯੂਿਨਟ = 929 SQ.CM). ਦੀ ਪਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਿਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੂ ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਂਡ ਦੀ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰੂਫ ਪਲਾਈ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ Sainik ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ।

ਡੁਬੋਕੇ ਬਣਾਈ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਥਾਨਕ ਬਾਂਡ ਡੁਬੋਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਨੂੰ ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਵਜੋਂ ਿਕਉਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ?
ਿਡੱਿਪੰਗ ਇੱਕ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਡੁਬੋਕੇ ਕੱਿਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਲਾਈ ਦੀ ਸਤਹ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ 
ਇੱਕ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਟਰੇਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਫੀਨੌਲ ਰੈਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਂਡ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਪਲਾਈ ਲਈ ਿਵਕਰੀ ਿਬੰਦੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ 
ਫੀਨੌਲ ਰੈਿਜ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਂ ਿਬਨਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ। 

SAINIK 710 ਨੂੰ ਿਕਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
SAINIK 710 ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਰਨੀਚਰ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬੈੱਡ, ਡਾਇਿਨੰਗ ਟੇਬਲ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਯੂਲਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

Sainik 710 ਦੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
SAINIK 710 ‘ਤੇ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਿਸਉਂਕ ਲੱਗਣ 'ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

SAINIK 710 ਿਕਸ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
SAINIK 710 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 8x4, 8x3, 7x4 ਅਤੇ 7x3 ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ: 4mm, 
6mm, 9mm,

ਕੀ SAINIK 710 ਬਲਾਕਬੋਰਡ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, SAINIK 710 ਬਲਾਕਬੋਰਡ ਲਈ 19 ਿਮਲੀਮੀਟਰ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਿਕਹੜੀ ਹੈ?
Sainik 710 ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਗੇਡ ਕੀ ਹਨ?
ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੇ ਗੇਡ ਹਨ - ਐਮਆਰ, ਬੀਡਬਿਲਊਆਰ ਅਤੇ ਬੀਡਬਿਲਊਪੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਬੀਡਬਿਲਊਪੀ ਗੇਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਵਕਲਪ ਹੈ।


