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 :  محصًالت ما

  ٌَای صىعتیشًیىذ 

  ) INDUSTRIAL CLEANINERS ) 

 پًشش َای تبذیلی 

  ) CONVERSION COATINGS ) 

 مًاد ضذ خًردگی 

  ) CORROSION INHIBITORS ) 

 فًم یآوت 

 ) ANTI FOAMS ) 

 دترجىت 

 ) METAL WORKING FLUIDS ) 

 ريغه َای محافظ 

 ) RUST PROTECTIVE OILS ) 

  مًاد شیمیایی خاص 

 ) SPECIAL CHEMICALS ) 
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 شًیىذٌ َای صىعتی 

 ررر حرحبررر ا حمذسف ررر حاحچ بررریحی ررر  ح، فدررر ححىمهمتررر مرحم ددرررمحدهحسمرررسد ح رررس  ح ررر 

دهحصرررىهه  محشرررىدرححا حهوغنهرررس حمیررر فیحا رررت سد حمررریح، ررر ىححفدررر  حا حایو  ا ررر ى 

مرررسفدح ررر  حبررر ا حاعمرررس حپىش رررهس ح،حپرررسشحف رررىدحهرررسحدهحعمد رررسطح ررر ذیحامررررحهوغرررر

حهب مدیحخىاه حبىدر

شررر ی حصررربسحشررر میح ررریح رررسی س حمتمرررسد حهىی ررر حیننررر  ح حپ  رررتس حافرررىا حشرررىمن  حهرررس ح

صررررنیتیحدهحصررررنسمدحیىفررررسیىفیحهمفررررى حیررررلوحهررررس حفدرررر  ،حصررررنسمدحسیىم ن ررررى ،حصررررنسمدح

اعمررررس حح بررررسحهو حهررررسیىیررررمحوحپ وف ررررط،حپرررر رحس یررررسط،حخىدهو ررررس  حوحیررررىا  حخررررسف یح

حبىد حا  رحح،غى محوه حمسحپسش ی

مرررررسحدهحصرررررنی حفرررررى دحشرررررسمطحشرررررىمن  حهرررررس حسی رررررسی نیح حشررررر ی ححشرررررىمن  مذصرررررى طح

پرررىده حوحمرررسمدحمررریحبسشرررن حیرررمحا حیذرررساحه منرررمحبوررر سهحپررر حبرررس د حبرررىد حوحعمرررطحا حبررر رح

پرررر  حا حوهودحبررررمحب رررر حح،ا حهو حوهقحهررررس حفررررى د حیافررررىا حسیررررىدیبرررر د حهوغرررررحوح

 سب سه حوحمسحیسیىاف   حبمحهو حغى محوه حی  حهاحبمحخىبیحافجس حمیحدهن رح
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 اَذاف

 هررررس،ح رررر ذیحشررررسمطحهوغرررررحهررررس حپرررر ر،حهواف سها حبرررر رحبرررر د حهمررررسمیحسیررررىدییحهررررس ح

 ه ىبسطحفم ی،حذهاط،ح  ىححخىهدییحوحرررح

 خحفد ح جسدحش  حب حهوماح هسحیسیىدیا حه ىبحی د حح    دىی   

 سمرررسد ح رررس  ح ررر خحبررر ا حیرررس حبیررر  حف امنررر حیرررمحم ددرررمح حپىشررر حهرررس حهبررر مدیحخىاهررر ح

 بىدرح

 

 

 

 

  



 

6 

 

OUR PRODUCTS 

 Cleanox SC - 110 for CGL 

 Cleanox SC - 200 for CCL 

 Cleanox SC - 310 for CGL 

 Cleanox SC - 400 for CGL 

 Cleanox SC - 404 for ETL 

 Cleanox SC - 505 for ECL 

 Cleanox SC - 510 for EEs 
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 پًشش َای تبذیلی 
 

شرررىف ححمررری فنررر حوحمرررسحه  مررر ححبررر و حپىشررر ح فررر حمررریح،امن رررمح ررر ىححم تدررر حفدررر اط

پىشررر حداد حمینررریح ررر مسممحیرررااه حبررر ا حد ساررر حب  رررت حهس  ورررسطحیرررسملحواارررخحا ررر رح

امررررح ررر مسممحیرررااه حهررراحا حف ررر ح مبرررس یحوحهررر م رحوحهررراححوحبهررر  حبررر داه حب  رررت حا حسفهرررسر

پىشررر حهرررس حهبررر مدیححرا حف ررر حد ساررر حسفهرررسحدهحب ابررر حخرررىهدییحوحف  رررسم حاهم ررر حداهد

ىححسفهرررررسحهاحبرررررمحهو حشررررر م سمیحوحمرررررسحپىشررررر حهرررررسمیحبررررر ا حفدررررر اطحهورررررتن حیرررررمح ررررر 

حیدمهبرررر ح پىش ررررهسح نرررر حهررررسما حف احیكررررمرحای ت وشرررر م سمیحهبرررر مطحبررررمحپىشرررر حمرررریحیننرررر 

حی رررر ف حوحیوررررت  حسسبررررطحهررررى ه  حپ ررررنرررر حا ومسهررررمحارررر د حا رررر حاررررمحدهحدوحدهررررمحاخمف ا

ح احا د حا  حر پ

 ا ح ررررر حممافررررر اوحح  مهفررررر حپررررراد ساررررر حدهحب ابررررر حخرررررىهدیی،حبرررررسحهررررر وحامررررررحمرررررىادح

افرررر ام ح رررر تیح رررر ذیحح،بررررمح رررر خحفدرررر اطحیسیررررح  حپىش ررررهسمهفرررر حوح ررررسحیچورررربن ی

حوح(ی رررررر ذح ا حسثررررررسهحاف  رررررر ح خ اشررررررهسحیفسشررررررحیاررررررسه حخوررررررسهاطح رررررر ذوححوهق

حاف ود حهف حهس حه م نیحبمحیسهحمیحهوف رح

ح هرررسحی ومسهرررمحبررر ا حصرررنسمدحیرررلوحوحوهقافرررىا حهىی ررر حیننررر  ح ححیم صررربسحشرررشررر ی ح

 ربسش حیمى ح ن وحسیىمحیهف ح،یسیىاف   ح فى د
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OUR PRODUCTS 

 ChemCoat SC-303 Cr (III) for CGL 

 ChemCoat SC-606 Cr (VI) for CGL 

 ChemCoat SC-300 Cr (VI) for CCL 

 ChemCoat SC-1044 Cr (VI) for CGL 

 ChemCoat SC-6022 Cr (VI) for GGL 

 

 

 

 

 

ح
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 بازداروذٌ خًردگی

 
 

 

 

ه ی رر حشرر م سمیحا رر حیررمحپرر حا حااررسفمحشرر  حبررمحمرر حمررسمدحمررسحبس داهفرر  حخررىهدییحمرر ح

برررمحخصرررى حمرررىادحفدررر  حوحسی رررس  حمررریحیررر ددرححیرررس ،ح رررب حیرررسه حفررر رحخرررىهدییحمرررىاد

شررر ی حمرررسحمرررىادحبس داهفررر  ح حخرررىهدییحس ههمنررر حوحسسبرررطحاعتمرررسد حهاحبررر ا حشرررمسحهىی ررر ح

هرررس حفرررى د حهاحدهحب ابررر حس  ى حخرررس حخرررىدح ررر ىححافرررىا حسی برررسحف مى  رررمررریحینررر حیرررمح

حفمسمن رححیممذسف  ححمیشىح  ن حا مدهحف سمذدى حهس حسى حا   حه  هوید م ح

 

 

 

  

BEFORE     AFTER 
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OUR PRODUCTS 

 Corohib SC – 703  

 Corohib SC – 713  

 Corohib SC – 730 

 Corohib SC – 733 
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 آوتی فـًم
ح

 

 رررسخ حیررر حب رررسهح حوح ررر  حا حهىی  ررر  یحهورررتن حیرررمحبررر ا حپمس م هرررسحمرررىادحشرررحفرررى حیسفتررر

حجسدحش  حهاحمیحش نن حرمرحی حهس حا میحهوف حوحهمفن

اسررر ا حبرررمحح،جرررسدحشررر  م حیررر حوحیرررسهیحبررر ا حوایرررن حبرررمحیررر حا ررر  حا حهىی  ررر  بررر ا حپ

  هس رر حمذدررى حپ رر حشرر  حدهححفررى حیسفترر رر افجس حمررىادححیررممرریحیرر ددححفررى حیسفتررقحمرره ه

حفرررى حیسفترررجرررسدحینررر حمهررر حمرررسد حا حیرررمحاثررر اطحبررریحثبرررسطحیننررر ییحهو حیررر حاحرمررریحچ خررر وح

سهیحوح رررررطحعمدمیحمذدرررررى ،حشررررر امس م یحس حبورررررت یحبرررررمحخرررررىا حشرررررممررررریحبسشررررر حوحیرررررسها

حرداهدح،یمح ب حی حمیحشىدحمى ىدحیعىامطحفیس ح  ذ

دحغررررراامی،حیسغررررراح رررررس  ،حمطحصرررررنس ررررردهح  ررررر حو ررررر ییحا حصرررررنسمدحا حسبفرررررى حهرررررسححیسفتررررر

دحسنررر ،ح رررىه ،حمرررىادحشررر م سمی،حفورررس ی،حپد مررر ،حمپت وشررر می،حهفررر حوحمرررىادحهف ررری،حصرررنس

بررسحمتیرر دحبررىد حوحح  حهررسمرری ح  فرر حیررمحهرر حیرر ا حداها یحیمررىهدحا ررت سد حسرر اهحمررح…ه مرررحوح

حربسش حیسسبطحاها محمح،رحش ی ماحیوحف  حیسهشنس س حفنحس م تس حم  فى حفهى محبمح

ح
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OUR PRODUCTS 

 Silifoam SC-1200 

 Silifoam SC-2400 

 Silifoam SC-4800 

 Silifoam SC-8400 

ح
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  دترجىت
ح

شررر ی حصررربسحشررر میحهىی ررر حیننررر  ح حمذدرررى حهرررس حهواف رررسه حفدررر  حبررر ا حیسهخسفجرررسطح

هىی ررر حفرررى دحبرررسحب فررر حهجرررسه ح
®

CLEANOXمررریحبسشررر رحامررررحمذصرررى طحبرررمحمن رررىهحح

فرررر اهاحیرررر د حهواف ررررسه حبررررس ،حشوت ررررى حمررررىث حوحامجررررسدحخسصرررر  حارررر حخررررىهدییحمرررریح

اعمررس حمرریحشررىدحهررسحغبررسهحوحسیررىدییحفسشرریحح،موررتم مسبحبرر حهو حغدترر حهررس حیررسهحیررمح نبسشرر

حا حف امن حهمپ من حهاحشوت ىحده رح

مذدرررى حهرررس حهواف رررسه حصرررنسمدحفرررى د حهىی ررر حشررر  حدهحشررر ی حصررربسحشررر میحدرررسو حمرررىادح

هوغررررحهرررس حمذرررسففحوح ررر ىححفرررى د حشرررسمطححاغدررر اررر حخرررىهدییحمذدرررى حوح رررس یسهحبرررسح

حرححوهقحیسیىاف   حمیحبسش 

شررر ی حصررربسحشررر میحبررر ا حهررر حمررر حا حم رررت مس حخرررىد،حف مى  ررر ى حم صرررى حبرررمحخرررطح

هىی ررر حس حوادررر حصرررنیتیحهاحفررر اهاحمررریحینررر حهرررسحف رررس حهرررس حهمپ منررر حدهحدررر حا رررتسف اهدحمرررسح

حبس حه حا حس حهاحب ا حخطحهىی  حم ت  حف اهاح س درح
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همفنرررر ر،حمت صصرررر رحخررررىدحهاحبررررمحمن ررررىهحپ ررررت بسفیحخ ررررى حهىی رررر حشررررمسحامرررررحشرررر ی ح

م رررت  حی امررریحبرررمحمذرررطحاعررر ا حداشرررتمحهرررسحبهتررر مرحپ  رررنهسدحهرررسحهاحبرررمحشرررمسحاها رررمحفمسمررر رح

مت صصررر رحمرررسحدهحهج مرررمحوحهذد رررطحف رررس حهرررس حشرررمس،حدرررطحم ررر لطحم بى رررمحوحمورررسع طح

ى د حشرررمسحهم رررسه حدهح م نرررمحاها رررمح حب فسمرررمحا حیسمرررطحبرررمحمن رررىهحافررر ام حهىی ررر اطحفررر

حخىاهن حی درح

امرررحهوم رر دح ررسمدحهمرر ا حبررسحه صررر حدهحف امنرر حوحهىی رر حمذصررى ،حشرر ی حصرربسحشررر میح

حهاحبمحپ   س حصنی حهىی  حهواف سهحفد  حدهحام ا حهب مطحی د حا  رح
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 دترجىتمشخصات 

 حغدت رحوهقحوح بح هواف سه

 ح  خحوهقح  حیسه وحهمحین یمشى

  حغدت   خحح ا حهوح داوحه ىبسطحوحذهاطحفد

 حیسهح هسحغدت  حعم حماف ا

 حیسفم حعم حمذصى طحپسماف ا

 حهو حوحپسرحی د حیخىهدیح حا  خسصح داهاASTM D 4627-86یىهدیبمحخح 

 ح مت  فسس حف

 حسسبطحاشتیس  غ  

ح

ح

 دترجىتاوًاع 

o  فىهدح  دا   رحپسرححده  ن 

o یسیىافده  ن حا   رحپسرح    

o  همپ حم طححده  ن 

o  حححیى ف
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OUR PRODUCTS 
 

 Cleanox SC-210 for Wet-Temper mill 

 Cleanox SC-263 for CGL Skin Pass 

 Cleanox SC-275 for Steel Skin Pass 

 Cleanox SC-295 Coolant for Steel 
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 ريغه محافظ
 فرررر حیررررمحمرررر حفررررى حخررررىهدییحوحححهاحدهحاهمورررر  حهررررىاحسرررر اهحدهرررر ا،ح فرررر حمیفدرررر اطحایرررر ح

خىد حا رررر رحدهحهن ررررس حخررررىهدییحوحپى رررر  ییحفسشرررریحا حس ،حفدرررر اطحبررررسححا حخىدبررررمحپ مرررر  

 ژ ،حسبحوحد حایورررر  حیرررر برحوایررررن حمرررریحدهنرررر رحپرررر حذهاطحمى ررررىدحدهحهررررىاحف  رررر حایورررر

حای حایو ژ حوحسبحا ح  خحفد حدوهحف محداشتمحشىف ،حخىهدییحاه سقحف ىاه حافتسدر

حد هحهرررس رررس فمحم د سهدیرررمححاستصرررسدحا ررر حخرررىهدییحمررر حپ مررر  حم ررر حوحاررر بمح فنررر  حبرررمح

 درررىی   حا ححبررر ا حامن رررسهحبسمررر حا حهوشرررهس حمتیررر دحرهاحبررر حمرررسحهذم رررطحمررریحینررر حه منرررم

ح.،حبوت یحبمحفذى حا ت سد حا حفد حداهدهسهو حخىهدییحا ت سد حفمىدحیمحامرح

محمذرررسففحمررركح مررر،حا رررت سد حا حیرحهو حمذسف ررر ح ررر ىححدهحب ابررر حخرررىهدیمهررر حمتررر او 

برررمحصرررىهطححیرررمحفدررر حمرررىهدحدمدرررمحا ررر حیپىشررر حدهررروححف ررر ح ررر خح وررراحمرررىهدح بررر حهو

حرحهو حهرررسمرررااننررر رحا حاصررردیحهررر مرححیهاحمتىسررر حمرررحینررر حخرررىهدیمسحمذررر ود،حف سمررراسمرررطحوح

فررررىهدحح هررررسحوحوهقحهررررسحیررررلوح مذررررسففحدهحخصررررى حف هرررر اهح ا ررررت سد حا حهوغرررررحهررررس

طحهرررسحدهح ررررحیىیرررمحهرررسحوحپ وف   حهمفنررر پىشررر حداهحیرررسیىافح  ررر د،حهمپررر حشررر  حوحوهقحهرررس

حربسش حیمح  ى ح مس حدمطحوحفمطحوحافبسهداه
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عبسههو حا ح:حیم ش ی حصبسحشح   مذسففحهىیحمنذص حب  دحهوغرح هسحیژیما حوحیب خ  
ح

  هررر حمذسف ررر حبرررس حا ح ررر ىحححامجرررسدح مرررمحمذرررسففحبرررسحاررر سم حمنس ررر ،حم نىاخررر حوحبرررسدوا 

 یدهحممسبطحخىهدیحیسهن

  ممسوم حبس  حهوغرحدهحب اب حایو  ا  ى 

 پىش حدهیحمنس  حوحسسبد  حچوبن ییحبس ح 

 شررر امطحبوررر سهح ررر  حوحم  رررىبحوححسررر هطحمذسف ررر حبرررس حا ح ررر خحوهقحدتررریحدهحمذررر طحهرررس

 دهمسحوح ىادطحوحمنس قحی  مسفن ح

  سحمررررروحح ،حا رررررپ یغدت رررررح  حاعمرررررس حهى رررررطحهو حهرررررس رررررسسبدح ا حمصررررر وحو ررررررحممیمتررررر

حی  ای ت وا تسه

 سحدل موححسسبد  حشوت ى ح  مدحهى طحشىمن  حهس حسد سمی 

 حاحمبسطحبسه فسس حه ی

 ح  بسطحسهومسه فسس حه ی

 هوغرحدهح ى ح مس حا ت سد حیثسب حبىد حم  صسطحفن 

   وحممسوم حدهحب اب حهن هس حدمس یحپسم اه حهوغرحدهحب اب حفىهحخىهش 

   حممسوم حدهحب اب حاشیمحمسوهاءحبن

 بس ح   حدهحدمسمب و حه 
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OUR PRODUCTS 
 

 RP Oil SC-1100 

 RP Oil SC-1200 

 RP Oil SC-1300 

 RP Oil SC-1400 
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ان عمذٌ شرکتیمشتر

 ي شزکت وفت یمیپتزيش 

 یمیپتزيش یکاال شزکت 

  فًالد کشًر صىایعي  مبارکٍفًالد 

 آلًمیىیًم تًلیذ صىایع 

 یخًدريساس صىایع  

 شًیىذٌ صىایع 

 کارخاوجات وساجی 

 چًب ي کاغذ صىایع 

 

   

 

 وامٍ َا ي افتخارات یگًاَ

  ٌوامٍ گًاَیداروذ ISO 9001 ي ISO 14001 

  ٌي معادن صىایعي تًسعٍ اس يسارت  تحقیق گًاَیداروذ 

 ي معادن صىایعي تًسعٍ  تحقیقتخصصی مزاکش  عضً اوجمه 

  فًالد ایزانعضً اوجمه آَه ي 


