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 درباره آستان کیمیای گیل
 درباره ما

با هدف تحقیق و توسعه و تولید نسل نوینی از شوینده های خانگی و  آستان کیمیای گیل شرکت

 بیش شرکت اعضای .شد تاسیس باشند ای ویژه  صنعتی و افشانه ) اسپری( خاص که دارای خاصیت

 شرکت سال سابقه تحقیق و پژوهش در خصوص تولید شوینده های خاص را دارا می باشند. ۱۰ از

آغاز نمود و در  ۱۳۹۶ سال در صنعتی های شوینده تولید حوزه در را خود فعالیت گیل کیمیای آستان

ی کامال تحقیقاتی و پژوهش حال حاضر چندین نوع شوینده صنعتی بر پایه های آبی و آلی را در محیط

و در مجتمع تحقیقاتی، نیمه صنعتی پارک علم و فناوری گیالن تولید و به بازار هدف عرضه می  و 

 کند.

 چرا آستان کیمیای گیل

 کیفیت باال در حد رقابت با محصوالت وارداتی 

 قیمت رقابتی و مناسب نسبت به محصوالت درجه یک بازار 

 پاسخگویی متخصصین شرکت و خدمات پس از فروش 

  کردن محصوالت با توجه به نیاز صنایعفرموله 

 دارا بودن تیم حرفه ای تحقیق و توسعه 

 تعدادی از مشتریان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سیکل ترکیبی گیالننیروگاه 

 گروه صنعتی مشعل کار 

 خزر پالستیک 

 خزر سینتک 

 گروه تولیدی پارس خزر 

 گروه تولیدی ایران رادیاتور 

 پارس شهاب 
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 عملکرد اندازه توضیحات کد محصول

MOULD PROTECTIVE 

S250 ۰54 محافظ قالب  ml محافظت در برابر خوردگی 

MOULD CLEANER 

S251 ۰54 تمیز کننده قالب  ml تمیز کننده قالب و ابزارها 

MOULD RELEASE 

HDS90 ۰54 جدا کننده قالب  ml جدا کننده سیلیکونی قالب و ابزارها 

LUBRICANT 

WD ۰54 روانکار  ml )روانکار و محافظ قطعات و ابزارهای فلزی )فرموالسیون جدید 

GS-4.0 ۰54 روانکار قدرتمند  ml روانکار و محافظ بسیار قوی 

 

 



 

 

 

 PEGASUS MOULD PROTECTOR 

 

عامل پوشش دهنده سطوح فلزی برای جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی 

 فلزات

 
 :موارد مصرف

های البقتزریق پالستیك، ریخته گریها، بادی، فلزی صنایع های قالببرای 

، پلی ها، واكس، الستیكرزینهای ای بی اس، اكرولیك شمع و رزینی جهت

 .بندیسی و صنایع بستهویآمید، پیها، پلی استایرن و پلیاستر، سلولزی

 تعداد درهر بسته اندازه توضیحات کد محصول

S250 054 محافظ قالب  ml 42  



 

 

 

 PEGASUS MOULD CLEANER 

 یاز آلودگ یعیوس فیپاک کردن ط یبرا یقو یبیترک S251تمیز کننده قالب صاف روف 

 است. یلزف سطوح گریو د یریقالب گ یابزارها یها از رو

و عدم استفاده،  یو زنگ زدن در موقع نگهدار یاز خوردگ قیتزر یمحافظت قالب ها یبرا

 هیال نیا دیشود. قبل از استفاده از قالب با یسطح آنها توسط مواد محافظ پوشش داده م

 سطح قالب پاک شود.  یمحافظ از رو

 مناسب متیق ،یپاک کنندگ یسرعت باال :ایمزا

 برد،یم نیها را از ب یاز آلودگ یمختلف فیط یقو بیترک نیاپاک کننده:  :موارد مصرف

 .کونیلیس باتیروغن ها و ترک ،یاز جمله: چرب

 تعداد در هر بسته اندازه توضیحات کد محصول

S251 054 تمیز کننده قالب  ml 42  



 

 

 

  

HEAVY DUTY SILICONE RELEASE 

های برای قالب گیری بسیار عالیعامل جداکننده HDS90 سپری سیلیکون ا

 .باشدگرم و سرد می

 :موارد مصرف

 های شمع و رزينی جهتالبقهای تزريق پالستیك، ريخته گريها، بادی، قالب: جداکننده

ها، پلی استايرن و واکس، الستیك، پلی استر، سلولزیها، رزينهای ای بی اس، اکرولیك

 .بندیسی و صنايع بستهویآمید، پیپلی

ها، ابزارهای برش، تزريق ها، ريلاتصاالت و قطعات متحرك پالستیکی، فیلم: وان کنندهر

 و اکسترود مواد، مدلسازی

 تعداد درهر بسته اندازه توضیحات کد محصول

HDS90  سیلیکونی قالبجدا کننده  054  ml 42  



 

 

 

  

WD LUBRICANT 
 

با میزان نفوذپذیری شرکت آستان کیمیای گیل یک محصول منحصر به فرد  WDاسپری 

 از آنجا که کاهش اصطکاک در سطوح مختلف یکی ازمی باشد. بسیار باال در سطوح مختلف 

با عملکردی بسیار قوی و توانایی کاهش اصطکاک  WDمشکالت معمول در صنایع است، 

از خوردگی و گردد و سطوح تا پایین ترین حد ممکن باعث روانکاری بسیار عالی سطوح می

 ین سطوح جلوگیری به عمل می آورد.ب گیسایید

روانکاری، کاهش سر و صدا و افزایش طول عمر دستگاهای *جلو گیری از خوردگی *مزایا :  

 و کلیه سطوح فلزی که در ارتباط با یکدیگر هستند.ورزشی و بدنسازی 

هنگام جدا سازی و نصب قطعات خودرو مانند پیچ و مهر های فرسوده و یا * موارد مصرف:

جهت حفاظت و نگهداری کلیه عرض گرد و غبار و رطوبت می باشند. *زنگ زده که در م

و نگهداری از کلیه محافظت . *قطعات الستیکی وپالستیکی در برابر عوامل جوی و نور آفتاب

 قطعات خودرویی و کاربردهای متعدد دیگر.

 تعداد در هر بسته اندازه توضیحات کد محصول

WD بی رنگ روان کننده  450 ml 24 



 

 

 

  
GS-4.0 LUBRICANT 

 

 برابر در قطعات از اسپری است. این قطعات انواع کاریگریس برای تمندقدر روانکار یک

 شور را نیز داراست. آب خوردگی برابر در مقاومتهمچنین  میکند. محافظت خوردگی
 

 اسپری *قابلیت      خوردگی برابر در محافظ و سایش *ضد : مصرفموارد 

 *روانکاری      هامیله مدت   *روانکاری طوالنی روانکاری جهت مناسب کردن

 اتصاالت انواع و لوله *روانکاری     هاتسمه و هابلبرینگ *روانکاری      هاغلتک

 پذیرواکنش استفاده، سهولت دلیل به توانمی محصول این *از هاکوپلینگ و

 باعث و کرد استفاده جهت روانکاری سطوح انواع آن، در عالی پوشش نبودن و

 گردید. سطح در مطلوب خواص ایجاد

درجه سانتیگراد و در مکانی دور از تابش نور  50در انبار در دمای کمتر از  : نحوه نگهداری

حفظ در شرایط مطلوب  صورتی باز آتش نگهداری شود. در خورشید و جرقه و شعله

 .بندی تا چندین سال بدون تغییر کیفیت قابل مصرف میباشدبسته

 تعداد در بسته اندازه توضیح کد

GS-4.0 054 اسپری گریس  ml 42  
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