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  _____________________________________________________________________ کاری ريکص خام مًاد.1

 تیىذرَا*

 َای رزیه، اپًکسی َای رزیه، سلًلسی َای ویترات، آمیىی َای رزیه، آلکیذی َای رزیه،  اکریلیکی َای رزیه، طبیعی بیىذرَای

 سایر، َا کىىذٌ پخش، ياسط مًاد، مًوًمرَا، سلیکًوی َای رزیه، َا ايرتان پلی، استری یپل َای رزیه، مالمیىی َای رزیه، ایسيسیاوات

  بیىذرَا

  َا حالل*

  َا روگذاوٍ*

َا،  روگذاوٍ مادٌ پیش، تاثیری َای روگذاوٍ، سفیذ َای روگذاوٍ، (آلی) روگی َای روگذاوٍ، )آلی غیر) روگی َای روگذاوٍ، خًردگی ضذ َای روگذاوٍ

 َا ذاوٍروگ سایر

  َا خرکىىذٌ*

  افسيدوی مًاد*

، ريلًشیکی افسيدوی مًاد، متیىگ مًاد، َا کاتالیست، پًستگی ضذ مًاد، چسب پريمًترَای، ًَادَی ضذ ي فًم ضذ افسيدوی مًاد، بیًسیذَا

 تیکسًتريپیک مًاد، سازَا مًلسیًنا َا، کىىذٌ مىتشر پیًوذی، مًاد َا، سًرفکتاوت، َا کىىذٌ تثبیت، سازَا ريان ي خًردگی سر افسيدوی مًاد

  افسيدوی مًاد سایر، ساز پالستیک مًاد، َا ياکس، کىىذٌ تسطیح مًاد، َا کىىذٌ خشک، (کىىذٌ غلیظ)

 _____________________________________________________________________ چاج جًَر خام مًاد. 2

 *تیىذرَا 

 ياسط مًاد، مًوًمرَا، سیلیکًوی َای رزیه، َا ايرتان پلی، استری پلی َای رزیه، سلًلسی َای رزیه، کیآکریلی َای رزیه، طبیعی بیىذرَای

  بیىذرَا سایر، 

  َا حالل*

  َا روگ ي َا روگذاوٍ*

 َا روگ ي َا روگذاوٍ سایر ،َا روگ، َا روگذاوٍ پیش، تاثیری َای روگذاوٍ، سفیذ َای روگذاوٍ، (آلی) روگی َای روگذاوٍ، (آلی غیر) روگی َای روگذاوٍ

  افسيدوی مًاد*

، َا کىىذٌ تثبیت، ريلًشی افسيدوی مًاد، متیىگ مًاد، َا کاتالیست، پًستگی ضذ مًاد، ًَادَی ضذ ي فًم ضذ افسيدوی مًاد، بیًسیذَا

 مًاد سایر، َا ياکس، کىىذٌ تسطیح مًاد، (کىىذٌ غلیظ) تیکسًتريپیک مًاد، سازَا امًلسیًن َا، کىىذٌ مىتشر پیًوذی، مًاد َا، سًرفکتاوت

  افسيدوی
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  چسة خام مًاد*

  خلیمرَا*

    ، استر پلی، َا سیلیکًن، َا ايرتان پلی، سًلفیذَا پلی، امیذَا پلی، (eva) استات يیىیل اتیله کًپًلیمرَای، (شذٌ اصالح) طبیعی پلیمرَای

APAOپلیمرَا سایر، َا  

 خلیمر کىىذٌ مىتطر مًاد*

  پلیمر کىىذٌ مىتشر مًاد سایر، استات يیىیل، َا ايرتان پلی ،َا اکریالت

  مًوًمرَا

  اپًکسیذَا، مًوًمرَا سایر، َا اکریالت متیل، َا ایسيسیاوات

 رزیه َا

 رزیه َای طبیعی، رزیه َای ترکیبی، رزیه َای َیبریذی) آلی ي غیر آلی(

  َا کىىذٌ خر

  َا حالل

 َا ريغه/ ساز خالستیک مًاد

  يدویافس مًاد

 سازی آزاد مًاد، سازَا امًلسیًن َا، کىىذٌ مىتشر پیًوذی، مًاد َا، سًرفکتاوت، وگُذاروذٌ مًاد، چسبی پريمًترَای، فًم ضذ افسيدوی مًاد

 افسيدوی مًاد سایر، کىىذٌ تسطیح مًاد، ساز غلیظ مًاد، قالب

  َا ياکس

 _______________________________________________________ ساختماوی ضیمیایی مًاد ترای ياسط مًاد. 4

 خام *مًاد

  سایر، َا کىىذٌ پر، َا روگذاوٍ، فیبرَا، بیىذرَا َا، کىىذٌ پخش

  َا مخلًط افسيدوی ي افسيدوی مًاد*

  سایر، سلًلسَا متیل، حریق اوذازوذٌ تاخیر بٍ مًاد، بردار قالب مًاد، کىىذٌ پاک مًاد، گچ افسيدوی مًاد، مالت افسيدوی مًاد، بته افسيدوی مًاد
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  میکسرَا*

  فراصًتی فرز ،آزمایشگاَی میکسرَای، کاوتیىری میکسرَای ،ياسط میکسرَای، پیًستٍ میکسرَای، َا کىىذٌ جذا

  ویذرَا َا، ران ريزن*

  جاوثی تجُیسات ي گاوٍ سٍ غلتکی فرزَای ،فرزَا

  مُىذسی*

  فیلتراسیًن ي فیلترَا*

  َا خمح*

  ترازَا سىجی، َای دستگاٌ*

  وقالٍ َای ساماوٍ*

  سازی خر َای ساماوٍ*

  تىذی تستٍ*

  زوی ترچسة َای دستگاٌ*

  لجستیک*

  روگ َای ساماوٍ*

  گیری رسًب کارخاوحات ي سروذ َای دستگاٌ*

  کًلرَا*

  لًلٍ آيری فه*

 تًلیذی ي آزمایطگاَی تجُیسات سایر*

 _________________________________________________________________ آزمًن ي سىجص تجُیسات. 6

    آزمایطگاَی آزمًن ي کیفی کىترل تجُیسات*

    گیری رطًبت ي حیسط تىش، ثبات، ريلًشی، شیمیایی َای يیصگی، وًری َای يیصگی، مکاویکی َای يیصگی

    فرایىذ کىترل ي تًلیذ*
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    فیلتر ماویتًرَای، َا سىج رطًبت، َا سىج جریان، َا سىج فشار

    سطحی َای شاخص

    فرایىذ َای کىترل

    بصری َای ايری فه ي فرایىذ وظارت

 سایر*

 ______________________________________________________________________________ کارترد .7

  کاری لعاب آمیسی، روگ ترای آالت ماضیه ي کارخاوٍ*

  کاری لعاب آمیسی، روگ ترای خاضطی کامل َای ساماوٍ*

  گیرایی ي سازی خطک کارخاوٍ*

  کارتردی تجُیسات سایر*

 __________________________________________________________ضغلی  ایمىی ي زیست محیط حفاظت.8

  ضغلی ایمىی*

  کاوتیىر ضستطًی تجُیسات*

  دفعی سیالت تصفیٍ*

  فاضالب تصفیٍ*

  حالل تازیافت*

  سایر*

 _____________________________________________________________________________ خذمات. 9

  افسار سخت افسار، ورم*

  الکتريویک تازرگاوی*

  مًزش*آ

  وطریات ي فىی اطالعات*
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  مطايرٌ*

  تًسعٍ ي تحقیق*

  تًلیذ خیماوکاری*

   سایر*


