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      CD303 چربیگیر فسفاته توام آهن تامپونه دردماي محیط

این محصول براي نخستین بار در سال 1376 توسط شرکت پوشش گستر شیمی طراحی و ساخته شد در صنایع  

خودروســـازي، لـــوازم خانگــی، صنعت برق،مخابرات، صنایع نفت وگاز ، ساختمانی وکلیه صنایعی که به 

نوعی بارنگ در ارتباط هستند با اقبال مواجــه شــده ومراحـــل تکامــل را طی کرده است.

* این محصول برخالف چربیگیرهاي معمول که قلیایی هستند، چربیگیري را در محیط  اسیدي وتامپونه انجام 

می دهد. 

* مزیت مهم محصول CD303 چربیگیري وفسفاته کاري توام وهمزمان آن می باشد. نسبت چربیگیر به 

فسفاته در این محصول، یک به یک می باشد.

* این محصول در گروه شوینده هاي سبز و دوستدار محیط زیست قرار دارد.

1 -مهمترین مزیت محصول CD303 ، چربیگیري وفسفاته کاري همزمان ودر دماي محیط (25- 20 درجه 

سانتیگراد) میباشد، این مزیت منجر به کاهش مصرف انرژي، کاهش استهالك ادوات و هزینه هاي نگهداري 

تجهیزات می گردد.  

2 -  محصول CD303  سبب کوتاه شدن فرایند چربیگیري و فسفاته کاري می شود ، بنابراین راندمان تولید به 

نحو قابل مالحظه اي افزایش می یابد .

3 - در روش هاي قدیمی چربیگیري وفسفاته کاري ، به منظور جلوگیري از زنگ زدگی قطعات بعد از آبکشی 

نهایی از محلول سیلرکروماته استفاده می شود ، که با استفاده از محصول CD303  نیازي به استفاده از این 

محلول نمی باشد . 

PH - 4 محصول CD303 طوري طراحی وتنظیم شده است که همواره یک پوشش یکنواخت وهمگن ایجاد 

می نماید ودرعین حال ازخوردگی مخازن شستشو جلوگیري می نماید. 

5 - محلول مورد استفاده  CD303 بایک تیتراسیون ساده و یا اندازه گیري PH  قابل کنترل است . 

6 - یک پوشش یکنواخت وبادوام در مقابل اکسید شدن ( زنگ زدن) ایجاد میکند .

7 -  در آب با سختی باالهم قابل استفاده است .

8 - میزان پوشش فسفاته آهن ایجاد شده با این محصول ، به سه پارامتر دما ، زمان و غلظت بستگی دارد. وزن 

پوشش فسفاته آهن ایجادشده با محصول CD303  بین 35 تا 40  میلی گرم برفوت مربع می باشد .

9 - ویژگی منحصر به فرد این محصول تامپونه بودن آن است که باعث سهولت مصرف ، کاهش هزینه ها، کاهش 

قیمت تولید و افزایش زمان استفاده از محلول در مخزن شستشو می گردد. 

 CD303 مزایاي استفاده از محلول چربیگیر فسفاته توام آهن تامپونه

الف: مواد تامپونه موادي هستند که در مقابل تغییرات  PH  مقاومت می کنند یعنی زمانیکه قــدرت 

اسیدي محلول  کــم می شود و PH محلول باال می رود ،مواد تامپونه باعث آزاد شدن اسید آزاد از 

اسید کل می شود بنابراین نوسان PH در محلول را به حداقل می رساند تا تغییري در روند واکنش 

فسفاته کاري بوجود نیاید. ضمنا مواد تامپونه باعث می شود یون آهن آزاد شده از روي سطح قطعه، 

بصورت نمک فسفات آهن محلول،به اسید کل ملحق شده ودر فرایند فسفاته کاري مجدداً روي قطعه 

بنشیند بنابراین شارژ ثانویه  مواد CD303 کم می شود . همچنین برگشتن یون آهن آزادشده از روي 

سطح قطعه به چرخه حمام وان فسفاته، سبب عدم انجام واکنش جانبی در نتیجه عدم تشکیل رسوب 

در محلول می شود . 

ب- عدم تشکیل رسوب دروان فسفاته سبب افزایش راندمان تولید و افزایش زمان استفاده از محلول 

فسفاته تا حداقل 2 برابر می شود .

ج- محیط تامپونه به لحاظ ایمنی در مطلوب ترین شرایط استفاده است چراکه اسید موجود در محلول 

بصورت کنترل شده در واکنش فسفاته کاري شرکت می کند بنابراین به اپراتور آسیبی نمی رساند 

وحتی دروانهاي باجنس آهن(ورق سیاه)نیز قابل استفاده است. 

ویژگی هاي منحصر به فرد محلول تامپونه :
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استفاده از چربیگیر فسفاته توام آهن تامپونه در مقایسه با سیستم سنتی داراي مزایاي زیر می باشد: ( نمودار 1 و2 )

مقایسه چربیگیر فسفاته توام آهن تامپونه با سیستم شستشوي سنتی (چربیگیر وفسفاته آهن جدا ازهم)

1 - در روش قدیمی قلیائیت وان چربیگیر بطور دائم به وان آبکشی(1) منتقل شده و از آن به وان 

فسفاته منتقل میگردد و باعث ایجاد حداقل دو مشکل اساسی می شود:

الف- محلول فسفاته PH اسیدي دارد ، ورود قلیا به این وان سبب خنثی شدن محلول وان فسفاته 

میگردد .که این باعث تشکیل رسوب بدلیل واکنش اسید و باز می شود و این رسوب بر روي قطعات 

شسته شده می نشیند . تشکیل این الیه نازك برروي قطعه ، مانع از چسبندگی رنگ به سطح قطعه 

می گردد. 

ب _ خنثی شدن محلول وان فسفاته را باید با افزودن محلول فسفاته غلیظ به این وان جبران کرد که 

این مسئله افزایش مصرف و هزینه تولید را در بر دارد. 

2 - تخلیه مواد چربیگیر قلیائی (بواسطه قلیائیت باال )مشکالت زیست محیطی و آلودگی سفره هاي 

آب زیرزمینی را بدنبال دارد.

3 - زمان پروسه شستشو درسیستم هاي قدیمی به 25 تا30 دقیقه هم میرسد که این مسئله 

بهره وري را کاهش میدهد. 

4 - دماي وان چربیگیر قلیایی 80- 70 درجه است که رسیدن به این دما و نگه داشتن دماي محلول 

وان ، مصرف انرژي بیشتر واستهالك سریعتر تجهیزات گرمایشی رادر پی خواهدداشت .

5 - میزان مصرف مواد چربیگیر وفسفاته جدا از هم حداقل 2 تا 6 درصد چربیگیر پودري وحداقل 2تا 

5 درصد فسفاته آهن می باشد که درنتیجه هزینه شارژ ونگهداري این مواد نسبت به محلول  

 CD303بسیارباالتر است .

درصد مصرف  CD303 بین 2 تا 3 درصد میباشد

نمودار 1 -  روش قدیمی 

CD303 نمودار 2 -  روش استفاده از محلول 

سیلر کروماته                          آبکشی 2                           فسفاته آهن                            آبکشی 1                        چربیگیر قلیایی

 CD303 آبکشی 1                             چربیگیر فسفاته توام آهن تامپونه

CD412 چربیگیر فسفاته توام آهن

  CD412 مشخصات چربیگیر فسفاته توام آهن

1- قابلیت فسفاته کنندگی باال همراه با قدرت اسیدي کنترل شده

2- چربیگیري کامل و افزایش قدرت چسبندگی رنگ پس از اتمام پروسه شستشو

3- راندمان باال در دماي 55- 45 درجه سانتیگراد

4- قابل مصرف در سیستم هاي غوطه وري

گروه محصوالت ویژه و نانو تکنولوژي
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 CD303  چربیگیر فسفاته توام آهن تامپونه پالس+

جدیدترین محصول در گروه چربیگیر فسفاته ها می باشد.

عوامل تامپونه در این محصول ، قدرتمند تر شده اند.

قدرت نفوذ عوامل سورفکتانت در این محصول افزایش یافته و سرعت و کیفیت چربیگیري آن به 

مراتب باالتر از CD303  می باشد.

این محصول نیز قابل استفاده در دماي محیط است و در گروه شوینده هاي دوستدار محیط زیست 

قرار گرفته است.

نانو پلی تک جدید ترین تکنولوژي پلیمر جهت آماده سازي سطح و جایگزین موثر براي فسفاته روي 

 و فسفاته آهن و چربیگیر هاي قلیایی می باشد .

ویژگی هاي محصول نانو پلی تک:

· افزایش چشمگیر چسبندگی رنگ وپوشش هاي صنعتی به سطح قطعات 

(salt-spray 800-1000 ساعت) ایجاد مقاوت به خوردگی بسیار بالا ·

· قابل استفاده براي انواع سطوح آهنی،آلومینیوم و گالوانیزه

· عدم نیاز به چربیگیري مجزا (حذف چربیگیرهاي قلیایی و اسیدي)

· قابل استفاده در دماي محیط(20-30 درجه سانتیگراد)

· مقرون به صرفه از نظر اقتصادي، طول عمر بالاي محلول ( بین 3 تا 6 ماه )  

· کاهش طول پروسه شتسشو به 2 یا حداکثر 3 وان شستشو

· مقدار مصرف پایین و متناسب با متراژ قطعات مورد شستشو

· دوستدار محیط زیست

· قابلیت بازیافت و فیلتراسیون ساده جهت استفاده مجدد

· قابلیت استفاده از آب معمولی(بدون نیاز به آب مقطر)

CD101 Nano PolyTech Newنانو پلی تک

گروه محصوالت ویژه و نانو تکنولوژي
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چربیگیر ها

1 - قابلیت چربیگیري کامل از سطوح آهنی

2 - قابلیت چربیگیري سطوح آلومینیومی بدون اثرات سیاهی و یا ایجاد لک روي قطعات 

3 - قابل مصرف در سیستم هاي پاششی  

 CD402 و CD307  4 - قابلیت اختالط و استفاده همزمان با فسفاته آهن

5 - کف کنترل شده

6 - قدرت نفوذ سریع و موثر به عمق الیه چربی و جرم

7 - قابل استفاده در دماي محیط

8 - مقدار مصرف بهینه و قیمت مقرون به صرفه 

9 - شوینده سبز و دوستدار محیط زیست 

محصول  CD144 یک چربیگیر دوجزئی بسیار قوي است که براي شستشوي انواع قطعات چدنی و 

آهنی که داراي سطوحی آغشته به روغن کشش و چربیهاي سنگین هستند طراحی و فرموله شده 

است. مشخصات عمده این محصول عبارت است از:

1 - قدرت چربیگیري باالي قطعات چدنی وآهنی 

2 - چربیگیر دو جزئی با میزان مصرف جزء اول (پودر) یک کیلوگرم به جزء دوم( ادتیو مایع)

 0/2 کیلوگرم

3 - آماده سازي مناسب سطح براي فسفاته کاري بخصوص فسفاته روي 

4 - قابل مصرف درسیستم هاي شستشوي غوطه وري 

CD144  چربیگیر آهن

  CD313  چربیگیر آهن تامپونه

1 - شوینده دو منظوره سطوح آهنی و غیر آهنی ( آلومینیوم و گالوانیزه ) می باشد

2 - به صورت پودري( تک جزئی ) طراحی و فرموله گردیده است.

3 - ویژگی مهم این محصول حفاظت سطوح فلزي و غیر فلزي از واکنش هاي شیمیایی جانبی و 

جلوگیري از تخریب ساختار مورفولوژیکی سطوح انواع آلیاژها می باشد.

4 - آبکشی آسان و قلیائیت سبک آن سبب سهولت استفاده در پروسه هاي شستشو شده است.

5 - این شوینده در گروه شوینده هاي سبز و دوستدار محیط زیست می باشد.

CD236 چربیگیر

1 - قابلیت چربیگیري کامل از سطوح آهنی

2 - قلیاییت کم 

3 - قابل مصرف در سیستم هاي پاششی  

4 - کف کنترل شده

5 - قدرت نفوذ سریع و موثر به عمق لایه چربی و جرم

6 - مقدار مصرف بهینه و قیمت مقرون به صرفه 

  CD244  چربیگیر آهن پاششیNew
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این محصول جهت کنترل میزان تولید کف در محلول هاي چربیگیر پاششی استفاده می گردد. 

مقدار مصرف آن بسیار کم و در حدود 250 سی سی در هر 1000 لیتر حجم وان می باشد. عدم 

ایجاد اثر لک و سفیدك بعد از شستشو و خشک کن مهمترین ویژگی این محصول می باشد. 

CD830 ضد کف
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چربیگیر ها

این گروه از شوینده ها براي شستشوي کف و سطوح چرب وروغنی طراحی و ساخته شده اند و قابل 

استفاده جهت شستشوي کف سالن کارخانجات، سطوح بتونی یا سیمانی مخازن فاضالب و تصفیه 

خانه ها و... می باشند. همچنین داراي خاصیت ضد عفونی کنندگی با شویندگی باال بوده و جهت تمیز 

کردن دیوار وکف سرامیکی، سنگ و کفپوش هاي صنعتی در صنایع مختلف وحتی مجتمع هاي 

مسکونی، مراکز اداري وبیمارستانی مورد استفاده قرار می گیرد . 

این محصول در گروه شوینده هاي سبز و دوستدار محیط زیست قرار گرفته است.

CD246 چربیگیر آلومینیوم

 1- قابلیت تمیزکنندگی ودرخشان کنندگی سطوح آلومینیومی و گالوانیزه 

2 - فاقد ترکیبات قلیایی قوي از جمله سود سوز آورو ترکیبات سیلیکاتی 

3 - آبکشی سریع وآسان

4  - عدم نیاز به مرحله اسید شویی در پروسه شستشو

5 - مناسب جهت شستشوي ظروف حساس نظیر قوطی کنسرو  و ظروف نگهداري مواد غذایی بدون 

اثر مخرب  بر سطح آنها

6 - قابلیت مصرف درسیستم هاي غوطه وري وپاششی

  (  CD246 7 - دوجزئی با میزان مصرف جزء اول( پودر) 2 کیلو گرم به جزء دوم (  ادتیو مایع 

یک کیلوگرم 

چربیگیر ویژه آلومینیوم بصورت مایع می باشد و با سرعت و کیفیت باال عمل می کند. pH اولیه آن 

اسیدي است عملیات حکاري شیمیایی(Etching) را به خوبی انجام می دهد . این محصول داراي 

قابلیت الیه برداري می باشد برخالف روش شستشوي سنتی آلومینیوم که در چند مرحله (سود سود 

آور و اسید نیتریک وکروماته و...) انجام می گیرد ، این محصول قابلیت شستشوي کامل آلومینیوم 

بدون کدر شدن و تخریب سطح را در یک مرحله دارا می باشد. 

CD318 چربیگیر آلومینیوم

CD176 شوینده کف

این محصول چربیگیر الیه بردار و اچ کننده همزمان قطعات آلومینیومی می باشد. سرعت عمل آن باال 

بوده و می تواند در دماهاي پایین نیز عملکرد خوبی داشته باشد.

PH آن قلیایی و حدود 12 می باشد. به صورت غوطه وري و پاششی قابل استفاده می باشد.

CD256 چربیگیر آلومینیوم
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محصوالت این گروه از چربیگیر هاي حاللی داراي قدرت نفوذ فوق العاده در الیه هاي چربی هستند و آنها را به شکل امولسیون در آورده، 

بصورت معلق در محلول نگه داشته و از سطح قطعه جدا می نماید . این محصوالت عمدتاً جایگزین بنزین وتینر شستشو می باشند.

به لحاظ نوع عملکرد ومکانیسم چربیگیري، برتري عمده اي در مقایسه با بنزین یا تینر شستشو دارند به نحوي که بنزین وتینر شستشو چربی 

قطعات را در خود حل نموده وبعداز مدت کوتاهی اشباع شده وعمال چربیگیري انجام نمیشود ، درحالیکه گروه سولواش چربی ها را بصورت 

امولسیون درآورده که قابل بازیافت و استفاده مجدد می باشد. بنابراین در مقایسه با بنزین حداقل 2 برابر کارکرد بیشتري دارد و قیمت آن 

تقریبا نصف قیمت بنزین است. مزیت عمده این محصوالت  قابلیت استفاده از آن ها به سه روش دستی، غوطه وري و پاششی می باشد.

براساس نوع آلیاژ مورد شستشو به دو گروه سولواش  ویژه قطعات آهنی وچدنی و سولواش ویژه قطعات آلومینیومی وغیر آهنی تقسیم میگردد. 

 CD232  چربیگیر حاللی پایه آبی سولواش بدون بو

* این محصول جهت شستشوي قطعات آهنی ، فوالدي وچدنی درکلیه مراحل آماده سازي 

قطعات براي رنگ آمیزي ، حین تولید و بعد از ماشین کاري مناسب است 

* در ترکیب آن از آنتی اکسیدان هاي مناسب جهت محافظت از خوردگی سطوح آهنی استفاده 

شده است.

* این محصول قابل استفاده در سیستم شستشوي دستی و پاششی است.

* نسبت مصرف آن یک حجم CD232 با 8 تا 10 برابر، حجم آب می باشد.

* در صورت استفاده در سیستم شستوي پاششی ، مقدار مصرف آن یک تا دو درصد می باشد.

* درصورت استفاده براي شستشوي قطعات آلومینیومی با آلیاژ سلیس کمتر از 12 درصد،  

سبب روشن و براق تر شدن سطح آلومینیوم می شود.

* ایجاد چسبندگی بیشتر رنگ بر روي قطعات با آلیاژ گالوانیزه گرم Hot Dip می نماید.

 CD232 AL چربیگیر حاللی پایه آبی سولواش بدون بو

* این محصول جهت شستشوي قطعات آلومینیومی ،  برنجی و مسی طراحی وساخته شده است

* در ترکیب آن از آنتی اکسیدان هاي مناسب جهت محافظت از خوردگی سطوح آلومینیومی ،  

برنجی و مسی استفاده شده است.

* سرعت و قدرت نفوذ آن در الیه هاي چربی بسیار سریع بوده و هیچ گونه واکنش شیمیایی 

با سطح آلیاژ ندارد.

* این محصول قابل استفاده در سیستم هاي شستشوي دستی و پاششی می باشد.

* خشک شدن فیلم باقی مانده آن بعد از شستشو ، سریعتر از بقیه محصوالت این گروه است.

ویژگی هاي مهم گروه سولواش

غیر آتشگیر 

قیمت مناسب : پایین آوردن هزینه شستشو (جایگزین تینر شستشو وبنزین)

سهولت استفاده توسط اپراتور بخاطر نداشتن بوي تند وزننده

عدم نیاز به آبکشی بعد از شستشو 

چربیگیري کامل، سریع وآسان

زنگ نزدن قطعه بعد از چربیگیري

قابل استفاده در دماي محیط

بدلیل عدم خطر انفجار و آتشگیري می تواند در سالنها و فضا هاي سر پوشیده نیز مورد مصرف 

قرار گیرد.

فاقد اثرات جانبی ومخرب روي سطوح پالستیکی ،الستیک مصنوعی ، سطوح بتونی و سنگی 

است. 

    این محصوالت در گروه شوینده هاي سبز و دوست دار محیط زیست قرار گرفته اند.

گروه چربیگیرهاي حلالی 
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گروه چربیگیرهاي حلالی 

 CD133 ، چربیگیر حاللی امولسیونی می باشد که با توجه به سرعت و قدرت نفوذ باال براي تمیز 

کردن و چربی زدایی سریع و آسان قطعات روغنی، انتخاب بسیار مناسبی می باشد . این محصول 

جهت شستشوي موتور انواع وسایل نقلیه و کارواش ها قابل استفاده می باشد . 

CD133 چربیگیر حاللی پایه آبی سولواش

این محصول یک چربیگیر حاللی بسیار قوي می باشد . که قابل اسـتفاده جهت شستشـوي قـطعات 

بســیار چرب و کثیف نظیرقـــطعات ژنراتور،الکتروموتور،پمپ ها و همچنین در صنایع نفت ، گاز و 

پتروشیمی ، مخازن نفت کش ها ، خودرو ها و قطار هاي حمل سوخت و ترکیبات نفتی است.

این محصول داراي مشخصاتی به شرح زیر می باشد:

1 -قابل رقیق شدن با آب 

2 - قابلیت زدودن چربی هاي سنگین نظیر گریس، موم ، دوده و...

3 - افزایش قدرت نفوذ و عملکرد در دماي 40 درجه سانتیگراد

4 - ایجاد یک الیه محافظ آبگریز جهت محافظت بیشتر سطح قطعات در مقابل خوردگی ( مناسب 

جهت شستشوي بلبرینگ و قطعات حساس در برابر آب ) 

CD373  پاك کننده ترکیبات نفتی و رسوبات کربنی

* این محصول قویترین چربیگیر حاللی و پاك کننده انواع روغن هاي اشباع می باشد.

*در دو نوع                  و                  فرموله گردیده است، نوع  META F آن با آب رقیق نمی شود و 

سرعت خشک شدن قطعات بعد از شستشو با آن به شدت باالست، بــه هیچ وجه آثـار زنگ زدن 

روي قطعه بـــه وجود نمی آورد.

* این محصول قابل بازیافت و استفاده مجدد می باشد.

* این محصول در گروه هاي شوینده هاي بدون نیاز به آبکشی قرار دارد.

META F META C 

 CD375  سوپرکلین
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سوپرواش

گروه شوینده هاي ویژه دستگاههاي 

شستشوي ماشینی

این گروه از محصوالت بصورت تخصصی جهت استفاده در دستگاههاي شستشوي ماشینی طراحی 

وساخته شده اند . مهمترین ویژگی این گروه عدم نیاز به آبکشی قطعات در انتهاي پروسه شستشو 

می باشد وبراساس نوع و سیستم شستشوي دستگاه وجنس قطعات مورد شستشو در دستگاهها 

وهمچنین مقدار آلودگی قطعات به چند محصول تقسیم شده است .

CD232  سوپرواش حاللی پالس 
+

این محصول یک شوینده حاللی قوي است، که قابلیت انحالل کامل در آب را دارا است. به واسطه 

وجود حاللها وسورفکتانتهاي قوي در آن ، داراي قدرت نفوذ و شویندگی باال براي انواع روغنها ، 

چربیها و حتی گریس می باشد وبا توجه به نوع وقدرت پاشش دستگاه در کمترین زمان، شستشوي 

کامل قطعات را ممکن می گردد. قابلیتهاي مهم این محصول عبارتند از : 

* خشک شدن سریع قطعات به دلیل وجود حالل درسیستم 

* عدم ایجاد اثرات زنگ زدگی روي قطعات بعداز اتمام کار وخشک شدن قطعات  

* عدم نیاز به آبکشی .

* این محصول حاوي آنتی اکسیدان مناسب جهت شستشوي قطعات آهنی ، فوالدي وچدن 

ماشینکاري شده می باشد مانند طبق وقطعات مجمو عه اي ( اکسل) سیلندر ترمز وبسیاري موارد 

می باشد.

* قابلیت شستشوي همزمان قطعات چدنی وآلومینیومی در حین پروسه تولید.

* عدم ایجاد اثر لک، سفیدك، سیاهی و یا خوردگی روي سطوح آلومینیومی و چدنی. 

*قابلیت چربی زدایی قطعات در پروسه ماشینکاري ، تراشکاري 

*افزایش عملکرد دستگاه شستشو با استفاده از سورفکتانت هاي بدون کف  

* ایجاد الیه موثر ممانعت کننده از خوردگی روي سطوح شسته شده

* این محصول در گروه شوینده هاي سبز و دوستدار محیط زیست قرار دارد.

این محصول تمام ویژگی هاي سوپرواش CD315 را دارد تنها وجه تمایز آن وجود کف کم 

وکنترل شده درحین استفاده از محصول است بنابراین براي دستگاه هایی که وجود کف (بصورت 

کنترل شده) درآنها مشکل ایجاد نمی کند مناسب است. 

*آنتی اکسیدان بکار رفته در این دو محصول، در زمره ي  جدیدترین ترکیبات موثر ومقاوم 

دربرابر خوردگی سطحی بوده وقابل رقابت با نمونه هاي خارجی می باشد .

* این محصول در گروه شوینده هاي سبز و دوستدار محیط زیست قرار دارد.

CD315  سوپرواش

A, +BCD315+سوپرواش

این محصول جهت شستشوي قطعات آلومینیومی در سیستمهاي پاششی طراحی شده است، 

سورفکتانت هاي موجود در این محصول قابلیت تحمل فشار پشت نازل باالتـر از 5 بار را نیز دارا 

می باشد. 

این محصول فاقد کف فعال بـوده و هیچگونـه اثـر خـوردگی یا اکسیداسیـون بر روي سطوح 

آلومینیومی به جا نمی گذارد.نوع پالس B این محصول (     CD315 ) ضمــن داشتن خواص 

فوق الذکر داراي محافظت کننده هاي خوردگی جهت سطـوح گالوانیـزه می باشد.

+B

+
CD315  سوپرواش
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سوپرواش

گروه شوینده هاي ویژه دستگاههاي 

شستشوي ماشینی

مـوتــوواش

* شوینده تخصصی شستشوي موتور و سیلندر در دستگاه هاي شستشوي تعمیرگاهی است.

* چربیگیري و شویندگی آلومینیوم و چدن بصورت همزمان و بدون اثر سیاه شدن آلومینیوم.

* قوي ترین ترکیب نفوذ کننده و زداینده انواع آلودگی هاي ناشی از روغن سوخته و جرم گرفته بلوك 

سیلندر ، سر سیلندر ، پوسته گیربکس و ... در بازار می باشد.

* موتوواش بدون ایجاد کف در حین پاشش امکان تصفیه روغن روي محلول را فراهم می کند.

* شوینده قلیایی مالیم.

CD144  سوپرواش
+

ویژگی هاي این محصول عبارتند از :

*شوینده قلیایی قوي

*قابلیت چربیگیري وتمیز کنندگی آلومینیوم وچدن بصورت  همزمان بدون سیاه شدن آلومینیوم

*قدرت نفوذ فوق العاده، جهت چربیگیري قطعات بسیار کثیف وجرم گرفته نظیر پوسته خارجی 

وداخلی موتور ، سرسیلندر وگیربکس انواع خودرو هاي سبک وسنگین 

* قابل استفاده در سیستم هاي شستشو واحدهاي تعمیر ونگهداري صنایع ریلی ، هوایی ، 

دریایی، نیروگاهی ، گاز و...

*قابل مصرف در کارگاههاي ماشینکاري ومیل لنگ تراشی

و 
ش

ست
ش

ز 
د ا

بع
و 

ش
ست

ش
ز 

ل ا
قب
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فسفاته ها

فسفاته ها داراي ویژگی ها و قابلیتهاي متعددي هستند که باتوجه به نیاز کیفی و عملیاتی به 

شرح ذیل دسته بندي می گردند :

دسته اول : گروهی از قطعات که پوشش فسفاته به  دالیل زیر براي آنها استفاده میشود:

* آماده سازي سطح براي اعمال پوششهاي صنعتی ویا رنگ آمیزي درسیستم هاي رنگ پودري 

الکترواستاتیک و مایع 

* استفاده ازپوشش فسفاته به منظور افزایش مقاومت در مقابل خوردگی تازمان خشک شدن قطعه

* جهت افزایش ضریب چسبندگی رنگ ویا چسب (قطعات الستیک - فلز) به سطح قطعه

دسته دوم: قطعاتی که هدف از فسفاته کاري آنها ایجاد الیه پوشش محافظتی می باشد.

* بعنوان افزایش دهنده قدرت  محافظت کنندگی سطح قطعه درمقابل خوردگی 

( Salt Spray ) افزایش عمر و عملکرد قطعه*

*عدم اکسیداسیون سطحی در شرایط اتمسفري و بعنوان پوشش نهایی قطعه

دسته سوم : گروهی از قطعات که پوشش فسفاته به  دالیل زیر براي آنها استفاده میشود:

*بعنوان روان کننده ( Lubricant ) جهت بهبود فرایند کشش

* کمک به عملکرد پودر کشش وجلوگیري از تخریب ویا خط افتادن قالبها( دوزه ها)

 CD402 فسفاته آهن

*مقاومت باال در  برابر خوردگی

* با استفاده از این محصول ، نیازي به استفاده از سیلر کروماته در مراحل بعدي نیست. 

* افزایش چسبندگی رنگ ( پودري الکترواستاتیک و مایع )،چسب و پوششهاي صنعتی روي سطوح 

فلزي وآلومینیومی ( دسته اول) 

* قابلیت فسفاته کاري در دماي محیط ( 25- 20 درجه سانتیگراد) و ارتقاء آن تا 50-55 درجه 

سانتیگراد

* قابلیت فسفاته کاري در محیط تامپونه وافزایش راندمان پوشش فسفاته بدلیل حذف مشکالت 

تشکیل رسوب در مخزن فسفاته کاري 

* قابلیت استفاده در سیستم هاي غوطه وري وپاششی 

 CD313 قابلیت اختالط و استفاده همزمان با چربیگیر پاششی آهن *

* این محصول در گروه شوینده هاي سبز و دوستدار محیط زیست می باشد.

 CD307 مشخصات محصول

   CD307 فسفاته آهن تامپونه

فسفاته آهن باضخامت مناسب جهت رنگ آمیزي قطعات صنعتی می باشد (دسته اول) که بصورت 

غوطه وري استفاده می گردد. نیازي به سیلرکروماته ندارد.درصورت افزایش زمان فسفاته کاري 

ودرنتیجه افزایش ضخامت الیه فسفاته، براي فرمینگ لوله ویا پروفیل نیز مناسب خواهد بود (دسته 

سوم).  

ویژگی مهم این محصول قابلیت اختالط آن با چربیگیر  CD146  با هر نسبتی می باشد.
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فسفاته ها

این محصول ایجاد الیه فسفاته روي ( خاکستري روشن ) با ضخامت مناسب جهت رنگ آمیزي یا 

چسب زنی می نماید. کریستال هاي آن بسیار ریز می باشد . قیمت آن مناسب و مصرف آن مقرون به 

صرفه است.

   CD201   فسفاته روي - نیکل

   CD205   فسفاته روي

این محصول یک الیه فسفاته روي یکنواخت با کریستالهاي ریز ومنظم روي سطح ایجاد می کند. 

مقاومت در مقابل خوردگی آن باالست.  با توجه به اصالح عوامل شتابدهنده واکنش در فرمول این 

محصول ،حجم رسوب تشکیل شده درحین عمل فسفاته کاري  به مقدار قابل توجهی کمتر از 

محصوالت مشابه می باشد. بدلیل افزایش مقاومت به شرایط خوردگی (سالت اسپري) وهمچنین 

افزایش کیفیت و چسبندگی رنگ ، چسب وپوششهاي صنعتی ، در صنایع گوناگون نظیر خودرو سازي 

، قطعه سازي ، لوازم خانگی، برق و مخابرات صنعت نفت ، گاز ، پتروشیمی و... قابل مصرف می باشد . 

(دسته اول و دوم )

CD205 S فسفاته روي

*ایجاد الیه فسفاته ضخیم و پررنگ ، با کریستال هاي ریز و یکنواخت

* ایجاد پوشش مقاوم  روي  بر سطوح آهنی ، چدنی وفوالدي  در برابر خوردگی 

* قابل استفاده به عنوان عامل Finishing براي قطعاتی که رنگ آمیزي نمی شوند 

* افزایش خاصیت روانکاري و افزایش مقاومت در مقابل سایش، اصطکاك و شرایط خوردگی 

اتمسفري (دسته سوم)، نظیر پیستون ، کمک فنر ، گیربکس و...

* امکان استفاده  از روغن محافظ هالیفا جهت افزایش مقاومت به خوردگی ( Salt Spray ) و 

شفافیت وبراقیت ظاهري قطعات فسفاته شده 

این محلول حاوي کاتیونهاي فلزي روي- منگنز - نیکل می باشد. ضخامت آن باالست و می تواند 

کریستالهاي درشت و یکدست روي سطح قطعات ایجاد کند. این کریستالها خاصیت روانکاري 

(Lubrication) الیه فسفاته را بیشتر می کند و به منظور ایجاد مقاومت خوردگی باال براي قطعاتی 

که رنگ آمیزي نمی شوند و یا در معرض سایش و یا اصطکاك قرارمی گیرد به کار می رود. (دسته دوم 

و سوم ) نظیر چرخ دنده در گیربکس وصفحه کالچ و ...

   CD823   فسفاته منگنز

فسفاته روي CD205 S داراي ویژگی هایی به شرح زیر می باشد:
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رنگبـــرها

   CD507    رنگبردرمحیط اسیدي

این محصول قابلیت جداکردن انواع رنگ هاي کور ه اي ، اکریلیک، اپوکسی و پودري الکترواستاتیک 

از سطوح آهنی وحتی آلومینیومی را داراست. ضمن اینکه هیچگونه آسیب یا اثر تخریبی به آنها نمی 

رساند. در صورت باالتر بودن  میـــزان ضخامـت رنگ و یا براي زدودن رنگ هــایــی با رزین 

هاي مقاوم ( نظیر پلی اورتان و پلی استر ) از ادتیو ویژه رنگبري به میزان یک به 20 استفاده می گردد. 

   CD509 رنگبرقلیایی

این محصول قابلیت انحالل درآب را دارد. بصورت گرم وغوطه وري استفـاده می شود. بـراي زدودن 

انواع رنگهـاي کــوره اي-  الکترواستــاتیک بکار می رود. 

در حوضچه هاي آبشار رنگ مایع استفاده می شود. این محصول از چسبیدن رنگ  به سطح داخلی 

وان ، لوله ها ، پمپ و آبشــار رنگ  جلوگیـري می کند و  رنگ را به صورت معلق در محلول 

نگه می دارد . 

  CD825 واتر واش

1 - قابلیت کار در فضاي بسته  براي اپراتور به دلیل عدم وجود بوي تند و زننده.

2 - قابلیت تعدد دفعات استفاده از این محصول بدون ایجاد حالت دو فازي در وان رنگبري

3 - قابلیت رنگبري از رنگ هاي ضخیم و چند لایه مانند قلابهاي آویز قطعات و هنگرها ( که این مورد 

نیاز به سوزاندن هنگر ها به منظور رنگبري را از بین می برد و باعث حذف آلاینده هاي ناشی از این 

فرایند می شود )

4 - این محصول در بسیاري از موارد برخلاف رنگبر هاي دیگر نیاز به خراشـیدن رنگ

( Brushing ) براي رنگبري ندارد.

5 - این محصول به منظور از بین بردن لایه رنگ پودري الکترو استاتیک، رنگ هاي کوره اي و 

ساختمانی طراحی و فرموله گردیده است.

CD 503 Newرنگبر قلیایی پایه آبی

1- قابلیت اعمال روي سطوح غیر افقی به دلیل ویسکوزیته مناسب

2 - مناسب براي قطعات حجیم صنعتی،کشاورزي،کشتیرانی که امکان غوطه وري ندارند.

3 - نرخ تبخیر کم با تشکیل فیلم روي سطح قطعه

4 - امکان رنگبري موضعی از قطعات

5 - عدم تخریب قطعه بعد از رنگبري و قابلیت اعمال مجدد رنگ

6 - قابلیت رنگبري رنگ هاي پودري الکتروستاتیک و آلکید ساختمانی

رنگبر ژلی

CD 501

1 - این رنگبر پایه حلالی بوده و        آن قلیایی است.

2 - رنگبري سریع و آسان 

3 - قدرت رنگبري بالا و سرعت نفوذ فوق العاده

4 - عدم تخریب لایه زیرین قطعه و قابلیت اعمال مجدد رنگ

5 - قابل استفاده براي قطعات آهنی، چدنی و فولادي و برخی قطعات غیر آهنی 

PH

رنگبر

New

New
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زنگبرها- رسوب زدا

این محصول به عنوان زنگبر قوي با سرعت نفوذ باال در دماي محیط طراحی و ساخته شده که قابلیت 

زدودن جرم هاي زنگ و اکسید عمقی از سطح فلزات مهمترین ویژگی این محصول می باشد.

استفاده از فسفاته 307  یا چربیگیر فسفاته 303 و با فسفاته روي 201 جهت جلوگیري از زنگ زدن 

مجدد قطعات تمیز شده توصیه می گردد.

دیسکلر

  CD389زنگبر در محیط اسیدي

عمل زنگبري را به صورت غوطه وري در دماي محیط انجام می دهد. همچنین داراي ممانعت کننده 

خــوردگی است و از " اچ شدن " آهن جلوگیري می کند. 

 CD389  زنگبر در محیط اسیدي پالس
+

این محصول ، زنگبر بسیار قوي است که در ترکیب آن از اسیدهاي فرار ومخرب نظیر اسید کلریدریک 

استفاده نشده است CD389 فاقد بوي تند و زننده است . 
+
 

در عین حال داراي سرعت عمل وکیفیت زنگبري بسیار باالیی می باشد .

زنگبري و چربیگیري را در دماي محیط و بصورت توام انجام می دهد. این محصول با پایه فسفات 

ساخته شده که از غیر فعال شدن سطح فلز جلوگیري می کند . باعث حذف اکسید هاي سیاه و زرد 

سطح فلز شده در نتیجه کیفیت فسفاته را باال برده و سطح کار را شفاف تر می کند .مهمترین ویژگی 

این محصول توانایی اختالط با فسفاته آهن  CD307 یا CD303 می باشد. 

 CD308 زنگبر چربیگیر در محیط اسیدي

این محصول جهت تمیز کردن رسوبات آب یا لجن وانهاي چربیگیري یا فسفاته بکار می رود. این 

محصول قادر است بدون آسیب رساندن به نقاط جوش ویا بدنه مخازن ، الیه هاي رسوب ویا چربی 

انباشته در سیستم هاي شستشو را  ازبین ببرد.

این محصول قابلیت حذف رسوبات آهکی و اکسیدي از داخل سطوح لوله ها و جداره هاي سیستم 

هاي خنک کن را دارا می باشد.

این محصول جهت رفع سیاهی سطوح آلومینیوم طراحی شده وقادر است ضمن پاك کردن هرنوع 

سیاهی والیه اکسید سبب براق وشفاف شدن سطح مورد نظر گردد ( بجز آلومینیوم ریخته گري) . 

زمان عمل آن بسیار سریع بوده ودر دماي محیط قابل استفاده است . 

رسوب زدا

 CD328 اکسیدزداي آلومینیوم

این محصول جهت زدودن جرم اکسیدي از سطوح برنجی طراحی و فرموله شده است. قطعه برنجی 

پس از مصرف این محصول به خوبی براق و سطح ظاهري آن شفاف می گردد.

CD122  اسید شفاف ساز
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زنگبرها- رسوب زدا

این محصول جهت زدودن الیه اکسید ( سیاه وسبز) از قطعات مسی استفاده می شود و بدون تغییر 

دراندازه ویا کاهش ضخامت ، سبب براق شدن سطح مس می گردد. این محصول در دماي محیط نیز 

قابل استفاده است . 

CD364  اکسیدزداي مس

این محصول جهت زدودن شوره ورق گالوانیزه به منظور افزایش چسبندگی رنگ الکترواستاتیک و 

پوشش هاي محافظ صنعتی طراحی و ساخته شده است.

از ویژگی هاي این محصول قابلیت چربیگیري از سطوح گالوانیزه نیز می باشـد.

CD364     شوره زدا+

 Gleam یک صـــــابون مایع پاك کننده قوي چربی و کثیفی بوده که در ترکیب آن به طور کامل از 

ترکیبات شیمیایی طبیعی اسـتفاده شـده اسـت.این ماده براي پاك کردن لکه جوهر وتمامی گریس 

ها و چربی هاي صنعتی از دست وبدن مناسب می باشد.

این ماده سـاختار چربی و گریس را به محض تماس با پوسـت متلاشــی می کند و ســاختار آن را به 

گونه اي تغییر می دهد که با شســتشــو با آب به سرعت پاك می شود.این محصــول حاوي لانولین 

بوده وحس نرمی ولطافت خوبی را بعد از شستشو روي سطح پوست ایجاد می کند.

این محصــــول از مواد شیمیایی طبیعی تولید شده است و از بین برنده چربی هاي سنگین و کثیفی 

بوده و از گرانول هاي ســاینده در ترکیب خود بهره می جوید. ایـــن ماده بــه کمک روغن گیاهی

موجود در فرمـــول خود پوست دست را تقویت کــرده و از ایجاد تــرك و پینه جلوگیري می کند 

و رایحه اي دلپذیر بعد از فرایند ایجاد می کند.

به خاطر استفاده از میکروگرانول ها در ساختار خود، در پاك کردن انواع چربی هاي سنگین بســیار 

موثر است .همچنین محصـول فوق، کثیفی و چربــی را از زیـــر ناخن ها و اطراف پینه هاي دست از 

بین می برد .

Gleam مایع دستشوي

 CitroHand کرم دست پاکن

شوینده هاي بهداشتی صنعتی

New

New



CD895 سیلر کروماته

روغن محافظ

CD885 کروماته آلومینیوم

MA800 آنتی اکسیدان
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کروماته

این محصول جهت به تاخیر انداختن تشکیل الیه اکسیــد روي قطعات فلزي وحتـی آلومینیومـی 

وگالوانیـــزه استفــاده می شود .  ایـن زمـان بین یک تا سه ماه قابل تغییر است ، مکانیسم عمــل 

آن  بـرمبناي  واکنـش الکترو شیمیایی می باشد. مصرف آن بسیار پایین وقیمت آن کامال مقرون به 

صرفه است .موارد کاربرد متعددي براي کنترل خوردگی در سیستمهاي (Wet  Blast)، رنگبري، 

زنگبري وچربیگیري بدون فسفاته کاري دارد .

آنتی اکسیدان هاي گروه MA800  بعنوان نوتروالیزر جایگزین گروه سیلر کروماته گردیده است و به 

دلیل سهولت دفع پساب و نداشتن خطرات زیست محیطی و انسانی در گروه شوینده هاي سبز و 

دوست دار زیست قرار گرفته است.

باعث غیر فعال شدن  (Passivation ) الیه فسفاته می شود . در نتیجه از زنگ زدن قطعات بعد از 

شستشو جلوگیري می کند. این محصول به دلیل ایجاد آلودگی پایدار و اثرات تخریبی زیست محیطی 

و انسانی از سبد تولیدات این شرکت حذف گردیده است. و نسل جدید و بی خطر این گروه با نام آنتی 

اکسیدان MA800 توسط این شرکت تولید و عرضه گردیده است. 

این محصول جهت ایجاد یک الیه کروماته زردوطالئی رنگ روي سطح آلومینیوم براي افزایش چسبندگی الیه رنگ وجلوگیري از ایجاد 

اکسیداسیون سطحی بکار می رود. زمان استفاده ازاین محلول به مراتب از نمونه هاي مشابه باالتــر می باشد . بنابراین تعداد قطعه بیشتري 

کروماتــه می گردد و از اینرو ، قیمت  تمام شده تولید کاهش می یابد . مقاومت به شرایط مه نمکی ( سالت اسپري ) بسیار باالیی دارد ، 

قیمت آن بسیار مناسب و مقرون به صرفه است. براي انواع قطعات آلومینیومی نظیر پروفیل و مقاطع آلومینیومی، اواپراتور ، پره هاي 

رادیاتور و... طراحی شده است .

استفاده از تأسیسات تصفیه پساب و فاضالب براي تخلیه این مواد الزامی است.

  این  محصول یک ترکیب روغنی روان با ویسکوزیته پایین می باشد  که در موارد زیر بکار می رود 

* براي جلوگیري از زنگ زدن قطعات ،در مواردي که  قطعات فسفاته روي یا منگنز شده اند ولی رنگ آمیزي نخواهند شد

* قطعاتی که فاصله زمانی بین تولید و رنگ آمیزي آنها طوالنی است 

* قطعاتی که در معرض بارندگی قرار می گیرند 

* مقاومت دربرابر شرایط جوي آن باالست 

* براحتی در چربیگیر  CD144  از روي سطح قطعات جدا می شود.

* این محصول قابل رقیق شدن با نفت ویا گازوئیل نیز می باشد وبصورت دستی ( قلم مو) و پاششی قابل کاربرد است .  
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 شوینده هاي التراسونیک

استفاده از دستگاه هاي التراسونیک ، یکی از جدیدترین متد هاي شستشوي تخصصی با کاربردهاي 

بسیار متنوع و گاهاً انحصاري در صنایع مختلف می باشند. که بر اساس ایجاد و استفاده از امواج 

Ultra Sound  قادر به زدودن آلودگی هایی نظیر چربی، زنگ، پلیسه، دوده و اجرام سخت چسبیده 

به سطوح و حتی درزها و لوله هاي موئین به ویژه قطعات پیچیده می باشند.

این دستگاه ها حتی در صنایع پزشکی نیز کاربرهاي وسیعی با ویژگی هاي پاك کنندگی ، گندزدایی و 

ضد عفونی تجهیزات و لوازم پزشکی دارند.

واحد تحقیقات و توسعه ( R & D ) شرکت پوشش گستر شیمی ، در راستاي عینیت بخشیدن به 

اهداف عالیه این شرکت مبنی بر همگامی با دانش و تکنولوژي روز دنیا ، اقدام به انجام مطالعات و 

تحقیقات گسترده اي در طراحی محصوالت جدید در این حوزه نوین نموده است. 

ثمره آن در حال حاضر طراحی و تولید محصوالت جدید به شرح زیر می باشد :    

UL244  کلینر التراسونیک

این شوینده قابلیت پاك کنندگی و تمیز کاري انواع آلیاژهاي آلومینیومی و برنجی در  فرکانس 

حداقل 30Hz و در دماي زیر 40 درجه سانتی گراد را داراست و مناسب براي انواع قطعات پیچیده 

نظیر سیلندر ترمز و برنر گاز و ... می باشد. 

* جهت دریافت اطالعات بیشتر به بروشور فنی این محصول مراجعه شود.

این شوینده قابلیت زدودن انواع آلودگی هاي سطحی نظیر چربی ، پلیسه و حتی کربن چسبیده به 

سطح قطعات ،در دامنه فرکانس       30 تا 40  و در دماي زیر 40 درجه سانتی گراد  می باشد.

موارد مصرف متعددي از قبیل شستشوي انژکتور خودرو و تمیز کردن انواع قطعات پیچیده موتور و 

صنایع نظامی ، هوایی و نیروگاهی و...  دارد. 

* جهت دریافت اطالعات بیشتر به بروشور فنی این محصول مراجعه شود.

UL142  کلینر التراسونیک

Hz 

UL324  اکسیدزداي مس و برنج

این محصول قابلیت زدودن انواع لکه ها و گل جوشکاري از قطعات مسی ، برنجی و برنزي را داراست. 

در حالی که سطح قطعه را دچار خوردگی 

نمی کند ، جلوه و شفافیت خاصی به سطح آن می دهد.

موارد کاربرد متنوعی در صنایع تزئینی نظیر لوستر ، فرفروژه و صنایع نظامی و هوایی و ... دارد. 

UL336  کلینر التراسونیک

این شوینده جدیدترین محصول پاك کننده و سفید کننده در مارکت التراسونیک در کشور می باشد. 

قدرت نفوذ فوق العاده و زدودن چربی ها در کنار حذف همزمان الیه اکسید آلومینیوم و سفید و براق 

کردن سطوح آلیاژهاي آلومینیومی، جایگاه ویژه اي براي این محصول ایجاد کرده است. دماي مصرف 

آن بین 35 - 40 درجه می باشد. کاربردهاي وسیعی در صنایع نظامی ، خودرویی و تجهیزات حساس 

براي این محصول متصور است. کلینر التراسونیک UL336 در زمره گروه شویند ه هاي سبز و دوست 

دار محیط زیست قرار دارد. 



POOSHESH GOSTAR SHIMI

سخنی با مصرف کنندگان محترم:

میثاق شرکت پوشش گستر شیمی در طراحی و تولید محصوالت شوینده و پوشش هاي تبدیلی، اصل حفاظت از محیط 

زیست و حفظ منابع آبی کشور بوده و هست. معتقد هستیم فراهم کردن زمینه این مهم به عهده ما می باشد ، بنابراین 

طراحی محصوالت جدید، با پایبندي به اصول چهارگانه شرکت در دستور کار قرار گرفته است :

* کاهش مصرف انرژي

* کاهش آالینده هاي زیست محیطی

* کاهش اقالم شوینده هاي خطرناك و با ریسک باال

* کاهش خطرات و هزینه هاي نیروي انسانی

مفتخریم که با بهره گیري از دانش فنی روز و مواد اولیه با استانداردهاي مورد تأیید اتحادیه اروپا ، توانسته ایم دامنه 

گسترده اي از محصوالت دوستدار محیط زیست در حوزه هاي مصرف گوناگون را در اختیار شما قرار دهیم. اکنون شما می 

توانید با انتخاب محصوالت مناسب و دوست دار محیط زیست ، حق استفاده از محیط زیست و منابع آبی کشور را براي 

خود و دیگران ، همچنان محفوظ بدارید.  

Note: 

برگزیده نخستین کنگره ملی 

بزرگان صنایع شیمیایی کشور 
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Industrial Cleaners: Degreaser & Phosphathing Solutions , Paint Removers,

Rust Removers, Cromating Solutions, Aluminium Cleaners ,

 SOLWASH ( water base solvent degreasers )

POOSHESH GOSTAR SHIMI

Super Wash ( machine - based cleaners solution ) 

Ultra sonic system solutions 

www.pgsh.ir

نشانی: کــرج، مهرویـال ، بلوار دانش آموز، نرسیده به میدان مـادر

نبش خیابان ساجدي و پرویـن، ساختمان پوشش، طبقـه اول و دوم         

تلفن: 32727272  /  11 - 32773010 026    همراه: 1327410 0912 
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