
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شرکت مهندسی پارس بسپار ایرانیان  با هدف ارائه خدمات 
فنی مهندسی در زمینه راه اندازي خطوط تولید انواع 
محصوالت پلیمري در چهار گروه صنایع پالستیک ، صنایع 
 الستیک ، صنایع کامپوزیت و صنایع رنگ ، رزین و چسب 

 .تاسیس گردید 1386در سال 

فعالیت این مجموعه مهندسی با توجه به نیاز کشور به 
کارآفرینی و تولید مهندسی در زمینه محصوالت صنایع 
پایین دست پتروشیمی ، بر روي آموزش فرموالسیون ، 
انتقال تکنولوژي تولید و همچنین تامین ماشین آالت مورد 

 پلیمري  متمرکز نیاز با کیفیت براي تولید محصوالت
گردیده است. از این رو با بهره گیري از متخصصین توانمند 
علوم و تکنولوژي پلیمر و همکاري با مراکز فن آور دانش 

  . بنیان در این راستا مشغول به فعالیت میباشد
بخشی از فعالیت ها و زمینه هاي کارآفرینی در صنایع 

ن معرفی می پلیمر جهت اطالع کارآفرینان و سرمایه گذارا
گردد . امید است با تکیه بر تالش و تجربه متخصصین ،  
نقش سازنده اي  در ارتقاء جایگاه  کشور عزیزمان در عرصه 

  هاي تولید و فناوري ایفا نماییم.
 

مهندسی در  فنیارائه کننده خدمات 
 زمینه تولید انواع رنگ رزین و چسب

 آموزش تکنولوژي تولید
 ارائه فرموالسیون

 

، رزین ، چسب ، ماستیکرنگ   
 

 پارس بسپار ایرانیان

   :آدرس
ازان جانب ابانخی –کاوه  صنعتی شهر –ساوه 

  72 پالك –
  : تماس تلفن

 09122563203  
 09388305637   
 08642344393  

Pars.Baspar@Gmail.com    
Pars.Baspar@Yahoo.com 

  

 



 

 

  ماستیکرنگ ، رزین ، چسب ،  دیتول ازین آالت مورد  نیماش نیو تام دیتول ي، آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس
 

  چسب 
 (سرد و گرم)  چوب چسبهاي انواع  
  انواع چسبهاي صحافی و سلفون  
 اکریالتی چسبهاي انواع  
 پایین و باال حرارت( سیلیکونی چسبهاي انواع (   
 اپوکسی( چسب دوقلو) چسبهاي انواع  
 ( پودري و خمیري ) انواع چسب کاشی و سرامیک  
 انواع چسب کف پوش و پارکت  
  مبلیانواع چسب اسپري و  
 و  بتن  انواع چسب سنگ  
  انواع چسب زنده  
  انواع چسبهاي حرارتی گرانولی (چسبهاي بسته بندي و

  نوارلبه )
  ( فشار قوي و متوسط ) انواع چسب پی وي سی  
 ( فرنگی ) انواع چسب کیف و کفش  
 انواع چسب پلی یورتانی  
  انواع چسبهاي قطره اي  
 ( چسب  نئوپان ) انواع چسب فرم آلدئید  
  انواع چسب لمینت دیوار پوش  
  انواع چسب کاغذ دیواري  
  انواع چسب سیلیکاتی  
  انواع نوار چسب شفاف ، رنگی ، ضد الکتریسیته  
 انواع چسبهاي فنولی  
 انواع چسب آهن  
 چسب اتیل سیلیکات  
 انواع چسب همه کاره  

 

 

  رنگ 
 یساختمان يانواع رنگها  
 کیو تمام پالست می( ن کی(براق و مات) ، رنگ پالست یرنگ روغن 

انواع   ،کالر  ی( براق  و مات ) ،  رنگ مولت کیلی) ، رنگ آکر
خارج ساختمان و  ينما يپوششها  تکسیکن،  يسلولوز يپوششها

   ضد صدا يپوشش ها
 يو پودر عیما یصنعت يانواع رنگها  
 انواع رنگهاي اپوکسی  
 فسفات  نکیز مری،  پرا  يشده با پودر رو یغن یاپوکس مریپرا

رنگ  بتون ، ژهیو یاپوکس مری، پرا یکولتار اپوکس مریپرا یاپوکس
 یسرنگ کولتار اپوک یانیم دیآم یپل ی، رنگ اپوکس یاپوکس یانیم

 ، رنگ هیرو نیآم یپل ی، رنگ اپوکس نیآم یپل ی، رنگ اپوکس
 یپوکسا ریدرز گ کیکف،  ماست یاپوکس کیماست یکفپوش اپوکس

   دیضد اس ی، مالت اپوکس یاپوکس یمی، مالت ترم
 رنگهاي اتیل سیلیکات  
 رنگهاي نسوز  
 رنگهاي پلی اورتان  
 ان ، اورت یپل نریاورتان ،  ت یپل هیاورتان ، رنگ رو یپل یانیرنگ م

    ی )، ورزش ی( صنعت ورتانی یکف پوش پل
 رنگهاي رابري  
 رنگهاي وینیلی  
 رنگهاي الکیدي  
 و سریع هواخشک يرنگهاي فور  
 يرنگ فور  
 ايرنگهاي کوره  
 رنگهاي ترافیکی  
 رنگهاي استخري  
 خودرو یراتیتعم يانواع رنگها  
 لریو ک لریانواع س(  و الك شیانواع وارن ( 

 رزین 
کوتاه،  متوسط،  بلند( آلکید  رزینهاي انواع ( 
اشباع) غیر و اشباع(  استر پلی  رزینهاي انواع 
و پلیمر همو انواع(  استات وینیل پلی  رزینهاي انواع  

 استات) وینیل کوپلیمرهاي
ترموپالست  و ترموست(  اکریلیک رزینهاي انواع  ،

 اکریالت) وینیل و اکریالت استایرن کوپلیمرهاي
نیتروسلولوزي)( سلولوزي رزینهاي انواع 
کلره کائوچو رزینهاي انواع 
مایع) و جامد(  نوواالك فنولیک و فنولیک  رزینهاي  انواع 
فرمالدیید) اوره پایه بر( گري ریخته هاي رزین 
از نرم و سخت هاي فوم تولید جهت یورتان پلی رزینهاي انواع  

  طبیعی روغنهاي و بازیافتی مواد
ایبرف بندي شکسته هاي باند تولید جهت یورتان پلی رزینهاي  

 گالس
 

 و درزبند ماستیک
آکریلیکی ماستیکهاي انواع  
استري پلی ماستیکهاي انواع  
یورتانی پلی ماستیکهاي انواع  
آلکیدي ماستیکهاي انواع 
سنگی بتونه ماستیکهاي انواع 
اسید ضد ماستیکهاي انواع 
روغن ضد ماستیکهاي انواع 

 


