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درباره سیماب رزین
ــه آب در  ــی پای ــریلیک امـولـسیونـ ــن های اکـ ــنندگان رزیـ ــرین تـولـیدکـ شــرکت ســیماب رزیــن یکــی از بــزرگ تـ
ایــران، فعالیــت خــود را از ســال 1368 شــروع کــرد. ایــن شــرکت در دهــه 70 بــا تولیــد رزین هــای صنعــت نســاجی 
رونــد رشــد و توســعه خــود را آغــاز کــرد و اینــک پــس از بیــش از 30 ســال کار و فعالیــت توانســته اســت صنایــع 
ــن و  ــع را تامی ــن صنای ــاز ای ــورد نی ــرار داده و رزین هــای م ــر شــماری را تحــت پوشــش خــود ق ــن دســتی ُپ پایی
تولیــد کنــد. از ایــن صنایــع مهــم می تــوان بــه چســب های زنــده فشــار حســاس، رنــگ و ســاختمان، چــرم، کاشــی 

و ســرامیک، آمایــش آب، شــوینده و ... اشــاره کــرد.

ــن در ســال، همــواره ســعی کــرده اســت کــه از دانــش فنــی  ســیماب رزیــن بــا ظرفیــت تولیــد بیــش از 8000 ُت
روز اســتفاده کــرده و بــا شناســایی دقیــق نیازهــای صنایــع کشــور، به صــورت کامــال نوآورانــه و خالقانــه بــه آن هــا 

پاســخ دهــد و بــه خودکفایــی هرچــه بیشــتر کشــور کمــک کنــد.

ــا  ــه ب ــم ک ــم کشــور مفتخری ــع حســاس و مه ــوع در صنایـ ــا کاربردهــای متن ــا بیــش از 200 محصــول ب ــک ب این
ــد  ــه ای، همانن ــع انســانی متخصــص و حرف ــدرن و مناب ــزات آزمایشــگاهی م ــدی پیشــرفته، تجهی ــات تولی امکان
گذشــته بــه کیفیــت و ثبــات آن در طــول زمــان پایبندیــم و تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت بــاال کــه قابــل رقابــت 

ــم. ــان می دانی ــند را از افتخاراتم ــود باش ــای خارجــی خ ــا نمونه ه ب

ــا بیــش از 25 ســال  ــت بلکــه حضــور مشــتریان ب ــه فقــط یــک ارزش و شــعار ســازمانی مــا اسـ ثبــات کیفیــت ن
ــه ایــن مهــم پایبندیــم. ــر ایــن اســت کــه در عمــل نیــز ب ســابقه ی همــکاری، گواهــی ب

ســیماب رزیــن به عنــوان یــک واحـــد تولیــدی پیشــرو در بــازار رزین هـــای اکریلیــک امولســیونی، در عرصه هــای 
جهانــی نیــز حضــور پیــدا کــرده و بــا صــادرات بــه بیــش از 10 کشــور، بــه ارزآوری و صــدور صنعــت ایرانــی بــه ســایر 

کشــورها قــدم برداشــته اســت.

ــه  ــیفیت را ب ــوده و توانســته ایم ایــن کـ ــد در منطقــه  ب ــای قدرتمن ــا رقب ــت ب ــل رقاب ــیفیت محصــوالت مــا قاب کـ
ــات جهانــی برســانیم. اثب

ــا اشــتیاق و اراده همیشــگی، همــواره در جهــت تولیــد ملــی، ایجــاد اشــتغال، رفــع نیازهــای  مفتخــر هســتیم ب
داخلــی و تامیــن نیــاز مشــتریان بــا حفــظ و ارتقــای کیفــی محصــوالت ســیماب رزیــن و ارائــه خدمــات مشــاوره 

محــور بــه مشــتریان در بــازار داخلــی کشــور حضــور داشــته باشــیم.
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 فروش مشاوره محور
ــاوره های تخصصــی  ــه مش ــا ارائ ــن ب ــیماب رزی ــا در س م
در جهــت ارائــه راه حل هــای بهینــه در راســتای رفــع نیــاز 

صنایــع همــراه صنعتگــران هســتیم.

جهــان در حــال تغییــر اســت و مصــرف رزین هــای دوســتدار 
ــر جهانــی  ــررات اخی ــش اســت، مق ــال افزای ــط زیســت درح محی
از  گــذر  اهمیــت  مصرف کننــدگان،  انتظــارات  در  تغییــرات  و 
محصــوالت بــر پایــه کربــن و حرکــت به ســمت محصوالت زیســت 
محیـطـی را افزایــش داده اســت. ایــن وظیفــه تولیدکننــدگان 
اســت کــه در همــه ســطوح فنــاوری و تولیــد بــه داشــتن کســب 

ــد.  ــت دهن و کار ســبز اهمی

معنــای اصطــالح »دوســتدار محیط زیســت« در زمینه پوشــش ها 
و در نتیجــه رزین هــا در طــول ســال ها تکامــل یافتــه اســت، در 
ابتــدا، هــدف پیشــگیری یــا کاهــش آلودگــی بــود در حالــی  کــه 
امــروزه در هــر مرحلــه از تولیــد تــا پایــان عمــر کاال مــورد توجــه 

قــرار می گیــرد.

ــر ایــن باوریــم کــه رفــع نیازهــای امــروز  مــا در ســیماب رزیــن ب
بایــد بــدون به خطــر انداختــن نیازهــای نســل های آینــده صــورت 
پذیــرد و همــواره بــا معرفــی و تولیــد محصــوالت بــر پایــه آب و 
دوســتدار محیــط زیســت در راســتای حفاظــت از ســالمت انســان 
ــرا  ــات اج ــام اقدام ــالش هســتیم. تم ــون در ت ــت پیرام و طبیع
شــده در کارخانــه ســیماب رزیــن تــا بــه امــروز و اقداماتــی کــه 
بــرای آینــده برنامه ریــزی شــده اســت و از اســتراتژی »حفاظــت از 

ــد. محیــط زیســت« پشــتیبانی می کن

بــا توســعه مــداوم رنگ هــا و پوشــش های ســازگار بــا محیــط 
ــر ســالمت و ایمنــی  ــز ب ــه، تمرک ــای بهبودیافت زیســت، فرآینده
کارکنــان و همچنیــن تحقیــق و توســعه ُپرقــدرت،  مــا در حفاظــت 
از محیــط زیســت مشــارکت می کنیــم. همچنیــن برنامه ریــزی 
محصــوالت  تولیــد  فراینــد  در  آب  مصــرف  مدیریــت  جهــت 

ســیماب رزیــن از اولویت هــای ایــن شــرکت می باشــد.

ثـبات کـیفیت هـدف همیشـگی ما است.
ــه محصــول نهایــی،  ــا رســیدن ب ــه ت ــواد اولی از انتخــاب م

بســته بندی و ارســال، تمامــی مراحــل بــرای کســب رضایــت 

مشــتریان بــا نظــارت دقیــق و در چارچــوب اســتانداردهای 

ــد. ــام می گیرن جهانــی انج

ارزش های
سیماب رزین

سیماب رزین
دوستدار محیط  زیست

ایـمنی کارکنان   

نـــــوآوری 

راه حل های بر پایه آب

حفاظت از محیط زیست

مسئولیت های اجتماعی

مـصرف بــهینه انـــرژی

  مــصـرف بــــهیــنـه آب
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صادرات سیماب رزینبسته بندی محصوالت

انواع بسته بندی محصوالت سیماب رزین
ــن  ــاز مشــتریان  تعيي ــق درخواســت و نی ــوع بســته بندی طب ــوده و ن بســته بندی محصــوالت کامــال اســتاندارد ب

ــر می باشــد: ــه شــرح زی ــا ب می شــود، بســته بندی اســتاندارد محصــوالت م

ــی و  ــت عال ــا کیفی ــد محصــوالت ب ــا تولی ــن ب ــگ و رزی ــت رن ــازار صنع ــدی پیشــرو در ب ــد تولی ــوان واح ــا به عن م

دارای اســتانداردهای جهانــی تــا بــه امــروز بــه بیــش از 10 کشــور جهــان صــادرات موفــق داشــته ایم. نــام تجــاری 

»ســیماب رزیــن« نشــانی از حفــظ کیفیــت و اعتمــاد پایــدار در میــان صنعتگــران می باشــد. مفتخــر هســتیم بــا 

اشــتیاق و اراده همیشــگی در جهــت تولیــد ملــی و ارتقــای اعتبــار و کیفیــت محصــوالت ســیماب رزیــن در بــازار 

داخلــی و خارجــی کشــور ایــران در تــالش هســتیم.

1 کیلوگرم نمونه برای تست آزمایشگاهی
18 کیلوگرم گالن پالستیکی

50 کیلوگرم بشکه پالستیکی

100 کیلوگرم بشکه پالستیکی

200 کیلوگرم بشکه فلزی

بالک 1 تنی
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نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی )سانتی پواز( دمای انتقال شیشه ای

)Tg( )سانتی گراد(
چسبناکی
اولیه 

مقاومت
برشی 

استحکام 
چسبناکی  سرعت االستیسیته 

خشک شدن  فیلم شفاف مقاومت آبی   ویژگی خاص

چسب نواری

TC-107 اکریلیک خالص 54 8-10 100-500 -45 ��� ��� ��� � ��� ��� �� چسبندگی اولیه باال و مناسب برای تقویت چسبندگی، افزایش چسبندگی فرموالسیون

TC-1070 اکریلیک خالص 54 8-10 100-500 -45 ��� ��� ��� � �� ��� �� BOPP و OPP فیلم شفاف و مناسب برروی انواع زیرآیند

TC-106 اکریلیک خالص 50 6.5-7.5 <100 -45 ��� �� �� � ��� �� �� فیلم شفاف و مناسب برروی انواع زیرآیند OPP و BOPP، مناسب برای فرایندهای با سرعت باال

TC-108 اکریلیک خالص 54 8-10 20-100 -43 ��� �� � �� �� �� � مناسب برای فرایند های با سرعت باال، افزایش چسبندگی فرموالسیون

 چسب روکش محافظ

TC-430 اکریلیک خالص 51 3-4.5 <500 -10 � ��� � ��� � ��� � مناسب سطوح صاف، چسب فیلمی قابل برداشت، قدرت هم چسبی عالی

TC-432 اکریلیک خالص 51 1-3 ≤400 -20 � ��� �� ��� � ��� � چسب فیلمی قابل برداشت مناسب سطوح صاف و متخلخل نظیر آلومینیوم آندایز شده، قدرت هم چسبی عالی

TC-104 وینیل اکریلیک 48 2-3 ≤1000 -25 �� ��� � ��� � ��� �� مقاومت برشی خوب، قدرت چسبناکی باال و هم چسبی قابل قبول 

 چسب لمینیت

TC-195 استایرن اکریلیک 45 6-8 400-800 10 � ��� � ��� ��� �� � قابل اعمال برروی سطوح OPP و کاغذهای الیه دار برای پوشش سیگار و غیره، عدم چروک خوردگی پس از اعمال، قدرت هم چسبی عالی

TC-130 اکریلیک خالص 50 4-5 500-1500 -40 ��� � �� �� ��� ���

���
��
�

عالی
خیلی خوب

خوب
دوستدار محیط زیست
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مقاوت آبی

چسب های فشار حساس

چسبندگی قوی خشک شدن سریع



دوستدار محیط زیست
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چسب های فشار حساس
نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی )سانتی پواز( دمای انتقال شیشه ای

)Tg( )سانتی گراد(
چسبناکی
اولیه 

مقاومت
برشی  استحکام چسبناکی  سرعت خشک  االستیسیته 

شدن  فیلم شفاف مقاومت آبی   ویژگی خاص

پشت چسب دار کردن فوم

TC-109 وینیل اکریلیک 59 6-8 3000-4000 -37 ��� ��� ��� �� ��� � �� درصد جامد باال، توازن بین خواص چسبندگی، کاربرد عمومی، مقاومت حرارت باال، افزایش چسبندگی فرموالسیون

TC-283 وینیل اکریلیک 49 3-4 3000-5000 -37 ��� � ��� � �� ��

TC-283B وینیل اکریلیک 49 8-10 3000-5000 -37 ��� � ��� � �� ��

TC-283C وینیل اکریلیک 49 8-10 5000-7000 -37 ��� � ��� � �� ��

TC-284 وینیل اکریلیک 49 3-4 5000-8000 -37 ��� �� ��� � �� �

TC-105 وینیل اکریلیک 65 4-5 1000-5000 -35 �� �� ��� �� ��� � � افزایش استحکام چسبناکی در فرموالسیون، هم چسبی عالی، مقاومت حرارت باال

TC-133 اکریلیک خالص 52 8-10 300-1000 -30 � � � � � � افزایش چسبندگی فرموالسیون

TC-131 وینیل اکریلیک 50 4-6 ≤100 -43 �� �� �� � �� � افزایش چسبندگی فرموالسیون

لیبل های کاغذی

TC-120 اکریلیک خالص 52 7-8 500-1500 -35 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
پخش و تشکیل فیلم مناسب برروی انواع سطوح با کشش سطحی پایین از جمله کاغذ سیلیکونی مقاومت در برابر رطوبت و سرما 

و تغییرات شرایط جوی

TC-103 وینیل اکریلیک 55 3-4 ≤200 -32 ��� �� ��� � ��� � مقاومت برشی خوب، قدرت چسبناکی باال و هم چسبی قابل قبول 

TC-103H وینیل اکریلیک 55 3-4 3500-4000 -32 ��� �� ��� � � �

TC-112 وینیل اکریلیک 49 8-10 50-150 -40 ��� �� � � �

TC-112H وینیل اکریلیک 49 8-10 1000-2000 -40 ��� �� � � ��

TC-102 وینیل اکریلیک 55 2-4 500-1500 -32 ��� �� ��� � ��� � مقاومت برشی خوب، قدرت چسبناکی باال و هم چسبی قابل قبول 

���
��
�

عالی
خیلی خوب

خوب

چسبندگی قویمقاوت آبی خشک شدن سریع



نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی

)سانتی پواز(
دمای انتقال شیشه ای

)Tg( )سانتی گراد(

مقاومت 
شست وشویی و 

سایشی مقاومت حرارتی فیلم شفاف انعطاف پذیر مقاومت آبی  قابلیت فوم شدن پیگمنت خوری ویژگی خاص

منسوج نبافته

NA-58 اکریلیک خالص 45 2-3 <500 -14 ��� ��� ��� ���  فیلم با زیر دست بسیار نرم 

NA-65 اکریلیک خالص 45 4-7 <100 -4 ��� ��� �� ���  فیلم با زیر دست نرم 

NA-66 اکریلیک خالص 45 2-3 <300 33 ��� ��� ���  فیلم با زیر دست سخت

NA-606 اکریلیک خالص 21 2-3 <50 33 ��� ��� ���  فیلم با زیر دست سخت

NA-68 اکریلیک خالص 45 2-3 <300 40 ��� ��� ���  فیلم با زیر دست سخت

NA-608 اکریلیک خالص 28 7-9 <100 40 ��� ��� ���  فیلم با زیر دست سخت

NA-100 اکریلیک خالص 45 2-3 10-100 30 ��� ��� ���  فیلم با زیر دست سخت

NA-138 استایرن اکریلیک 50 6-8 <100 24 ��� ��� مناسب برای پولیش کف سالن ها

NA-143 اکریلیک خالص 45 8-9 <50 -30 ��� ��� ��� ��� ���

NC-017 وینیل اکریلیک 45 4-6 <100 -17 ��� � ��� �� ���  فیلم با زیر دست نرم 

NC-18 وینیل اکریلیک 45 4-6 10-100 18 � �� فیلم با زیر دست تقریبا سخت 

NC-1017 وینیل اکریلیک 40 4-6 <200 -17 ��� � ��� �� ��� فیلم با زیر دست نرم، جاذب آب 

VC-127 وینیل اکریلیک 45 4-6 20-150 29 � �� زیر دست با سختی متوسط

VC-128H وینیل اکریلیک 45 4-6 <500 40 �� فیلم با زیر دست سخت

VC-128 وینیل اکریلیک 45 4-6 20-150 29 � زیر دست با سختی متوسط، مقاومت برشی

VC-146 وینیل اکریلیک 45 4-6 <200 -10 � ��� فیلم با زیر دست بسیار نرم، فیلر خوری عالی

���
��
�

عالی
خیلی خوب

خوب
دوستدار محیط زیست
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صنعت نساجی

چسبندگی قوی ثبات شست وشویی سختی فیلم



نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی

)سانتی پواز(
دمای انتقال شیشه ای

)Tg( )سانتی گراد(

مقاومت 
شست وشویی و 

سایشی
مقاومت حرارتی فیلر خوری فیلم شفاف انعطاف پذیر مقاومت آبی  قابلیت فوم شدن پیگمنت خوری ویژگی خاص

تکمیل، لمینیت پارچه و آهار نخ

NA-58 اکریلیک خالص 45 2-3 <500 -14 ��� ��� ��� ���  فیلم با زیر دست نرم 

NA-65 اکریلیک خالص 45 4-7 <100 -4 ��� ��� �� ���  فیلم با زیر دست نرم 

NA-66 اکریلیک خالص 45 2-3 <300 33 ��� ��� ���  فیلم با زیر دست سخت

NA-68 اکریلیک خالص 45 2-3 <300 40 ��� ��� ���  فیلم با زیر دست سخت

NA-100 اکریلیک خالص 45 2-3 10-100 30 ��� ��� ���  فیلم با زیر دست سخت

NA-138 استایرن اکریلیک 50 6-8 <100 24 ��� ��� مناسب برای پولیش کف سالن ها

NA-143 اکریلیک خالص 45 8-9 <50 -30 ��� ��� ��� ��� ��� بسیار نرم به همراه مقاومت شست وشویی و سایشی

W-11 اکریلیک خالص 27 6-7 1000-2000 108 �� �� �� قابلیت َتر کنندگی عالی الیاف

NC-017 وینیل اکریلیک 45 4-6 <100 -17 ��� �� ��� �� ���  فیلم با زیر دست نرم 

NC-18 وینیل اکریلیک 45 4-6 10-100 18 � �� فیلم با زیر دست تقریبا سخت 

NC-1017 وینیل اکریلیک 40 4-6 <200 -17 ��� � ��� �� فیلم با زیر دست نرم، جاذب آب 

NC-245 وینیل اکریلیک 45 4-6 <1500 -2 ��� � ��� �� ��� فیلم با زیر دست نرم

VC-127 وینیل اکریلیک 45 4-6 20-150 29 � �� زیر دست با سختی متوسط

VC-128 وینیل اکریلیک 45 4-6 20-150 29 زیر دست با سختی متوسط، مقاومت برشی �

VC-146 وینیل اکریلیک 45 4-6 <200 -10 ��� � ��� زیر دست بسیار نرم

NS-88 استایرن اکریلیک 50 4-5 <500 30 ��� ��� ���
مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش، فیلم شفاف، قدرت چسبندگی باال و مناسب برای پشت پوشی فرش و 

لمینیت پارچه

NS-90 استایرن اکریلیک 40 8-10 ≤200 35 ��� �� � ���
فیلم نسبتا سخت، چسبندگی باال جهت استفاده در پارچه های زیپ چسب، پایداری خوب، مقاومت در 

برابر پرتو فرابنفش

NS-496 استایرن اکریلیک 41 8-10 ≤100 34 ��� �� � ���
فیلم نسبتا سخت، چسبندگی باال جهت استفاده در پارچه های زیپ چسب، پایداری خوب، مقاومت در 

برابر پرتو فرابنفش

���
��
�

عالی
خیلی خوب

خوب
دوستدار محیط زیست
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االستیسیته باال

صنعت نساجی

ثبات شستشوییمقاوت آبی



نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی

)سانتی پواز(
دمای انتقال شیشه ای

)Tg( )سانتی گراد(
مقاومت شست وشویی و 

سایشی فیلر خوری فیلم شفاف انعطاف پذیر قابلیت فوم شدن پیگمنت خوری ویژگی خاص

چاپ پیگمنت

T-34 وینیل اکریلیک 35 6-7 <50 -7 �� � ��� � فیلم با زیر دستی نرم  

T-36 وینیل اکریلیک 34 4-6 <50 -17 �� � ��� � فیلم با زیر دستی بسیار نرم

MT وینیل اکریلیک 40 6-7 <100 -4 ��� ��� ��� ��� عدم چسبندگی به شابلون

U-96 استایرن اکریلیک 40 2-3 20-100 -14 �� �� � ��� �� فیلم بسیار نرم

U-906 استایرن اکریلیک 34 2-3 <100 -14 �� �� � ��� �� فیلم بسیار نرم

فلوک

NA-58 اکریلیک خالص 45 2-3 <500 -14 ��� � ��� ��� � فیلم با زیر دست نرم 

NC-245 وینیل اکریلیک 45 4-6 <1500 -2 ��� ��� �� ��� فیلم با زیردست نرم

NA-65 اکریلیک خالص 45 4-7 <100 -4 ��� � ��� �� �  فیلم با زیر دست نرم 

NA-143 اکریلیک خالص 45 8-9 <50 -30 ��� ��� ��� مقاومت حرارتی عالی

NC-017 وینیل اکریلیک 45 4-6 <100 -17 ��� ��� ���  فیلم با زیر دست نرم، مقاومت آبی خیلی خوب

NC-218 وینیل اکریلیک 45 2-4 10-200 42 ��� �� �� ��� دارای ساختار هسته، پوسته

NC-034 وینیل اکریلیک 34 4-6 <100 -7 ��� �� �� ��� فیلم با زیردست نرم  

U-96 استایرن اکریلیک 40 2-3 20-100 -14 �� �� ��� �� فیلم بسیار نرم

U-906 استایرن اکریلیک 34 2-3 <100 -14 �� �� ��� �� فیلم بسیار نرم

NS-80 استایرن اکریلیک 25 10 4000-6000 14 ��� ��� �� چسبندگی خوب جهت اتصال فلوک به زیرآیندهای مختلف، مقاومت در برابر اشعه فرابنفش، مناسب جهت استفاده در تولید پادری، مقاومت آبی عالی

���
��
�

عالی
خیلی خوب

خوب
دوستدار محیط زیست
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صنعت نساجی

ثبات رنگ عالیماندگاری عالیثبات شست وشویی



نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی

)سانتی پواز(
دمای انتقال شیشه ای

)Tg( )سانتی گراد(
مقاومت 

شست وشویی و 
سایشی

فیلر خوری فیلم شفاف انعطاف پذیر مقاومت آبی  پیگمنت خوری ویژگی خاص

چمن مصنوعی

R-3020 استایرن اکریلیک 50 6-7 4000-8000 2 �� �� �� ��� � ��  چسبندگی باال روی فوم های پلی استایرن و مقاومت UV باال

NA-58 اکریلیک خالص 45 2-3 <500 -14 ��� ��� ���  فیلم با زیر دست نرم 

NA-65 اکریلیک خالص 45 4-7 <100 -4 ��� ��� ��  فیلم با زیر دست نرم 

R-83 اکریلیک خالص 45 6-8 <150 14 �� �� �� � �� �� فیلم نسبتا نرم، سازگاری با انواع پیگمنت آلی و معدنی

R-4255C استایرن اکریلیک 49 9-10 1500-2000 12 �� �� �� � �� ویسکوزیته باال

R-4255 استایرن اکریلیک 49 6-8 1500-4000 12 �� �� �� � �� مقاومت قلیایی، مقاومت سایشی تر

موکت های خودروی قالب پذیر

NA-100 اکریلیک خالص 45 2-3 10-100 30 ��� ��� فیلم با زیر دست نرم 

VC-127 وینیل اکریلیک 45 4-6 20-150 29 �� � � زیر دست با سختی متوسط، قابلیت فوم شدن بسیار خوب

VC-128 وینیل اکریلیک 45 4-6 20-150 29 �� � زیر دست با سختی متوسط، مقاومت برشی

قدک کفش

PS-2 استایرن اکریلیک 50 9-10 <30 105 � �� سازگار با اغلب دیسپرسیون های آنیونی و کاتیونی، عدم توانایی تشکیل فیلم

���
��
�

عالی
خیلی خوب

خوب
دوستدار محیط زیست
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صنعت نساجی

االستیسیته باال چسبندگی قوی مقاوت آبی



نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی

)سانتی پواز(
دمای انتقال شیشه ای

)Tg( )سانتی گراد(
مقاوم در برابر  

UV مقاومت آبی  چسبندگی بر روی 
کاغذ کرافت فیلم شفاف سرعت خشک 

شدن فیلم سخت دوام و پایداری ویژگی خاص

پد های سلولزی

R-803 اکریلیک خالص 35 8-10 4000-6000 14 �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش)UV(، مقاومت آبی عالی، چسبندگی مناسب برروی انواع کاغذ کرافت، پخش پیگمنت آسان

R-4030 استایرن اکریلیک 50 9-10 800-1500 25 �� �� ��� �� ��� ��� ��� پوشش بسیار سخت، مقاوم قلیایی، پخش پیگمنت آسان

R-4410 استایرن اکریلیک 50 6-9 1000-2000 22 �� �� ��� �� ��� ��� ��� شفاف، مقاومت آبی، مقاومت قلیایی، مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش)UV(، مقاوم قلیایی، پخش پیگمنت آسان

پوشش کاغذ

SH-305 استایرن اکریلیک 50 4-5 300-900 22 ��� ��� ��� ��� ��� ���  دارای فیلمی سخت، شفاف و بی رنگ، مقاوم در برابر رنگ پریدگی

NS-87 استایرن اکریلیک 50 8-10 <500 14 ��� ��� ��� ��� ��� )UV(مقاومت آبی و دوام مناسب، فیلم شفاف و مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش 

NS-88 استایرن اکریلیک 50 4-5 <500 30 ��� ��� ��� ��� ��� ��� پوشش بسیار سخت

کاغذ کاربن لس

SH-305 استایرن اکریلیک 50 4-5 300-900 22 ��� ��� ��� ��� ��� ���  دارای فیلمی سخت، شفاف و بی رنگ، مقاوم در برابر رنگ پریدگی

SH-306 استایرن اکریلیک 50 2-4 10-100 22 ��� ��� ��� ��� ���  دارای فیلمی سخت، شفاف و بی رنگ، مقاوم در برابر رنگ پریدگی
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خیلی خوب

خوب
دوستدار محیط زیست

24 23www.simabresin.com
simabresin

www.simabresin.com
simabresin

صنـعـت کاغذ

االسیتسیته باال خشک شدن سریعدوستدار محیط زیست
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صنعت چاپ و بسته بندی
نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی)سانتی پواز( دمای انتقال شیشه ای

)Tg( )سانتی گراد( چسبناکی اولیه  مقاومت آبی االستیسیته  فیلم شفاف سرعت خشک 
شدن

مقاومت
برشی

ثبات 
شست وشویی
و سایشی  

مقاوم در برابر 
Uv اشعه

قابلیت پیگمنت 
خوری و چاپ پذیری

استحکام
چسبناکی ویژگی خاص

مرکب چاپ

MT وینیل اکریلیک 40 6-7 <100 -4 ��� ��� �� ��� ��� ��� ثبات شست وشویی و سایشی مناسب، عدم چسبناکی به شابلون

NA-66 اکریلیک خالص 45 2-3 <300 33 �� ��� ��� �� �� �� �� �� ���
مقاوم در برابر تشعشعات فرابنفش، فیلم با زیر دست سخت، مقاومت شست وشویی و 

سایشی، قابلیت پیگمنت خوری و چاپ پذیری باال

J-277 اکریلیک خالص 40 8-9 800-1500 48 ��� ��� �� ��� �� ��� ���
سازگار با انواع الکل ها و گالیکول ها، پخش پیگمنت آسان، مناسب ساخت جوهرهای چاپ 

اسکرین و گراور، جایگزین مناسب برای رزین های دارای سیکلوهگزانون

D-419 کوپلیمر اکریلیک 40 7-9 1500-5000 �� �� �� ��
قابلیت سازگاری با مواد تشکیل دهنده جوهر از جمله گالیکول ها، الکل ها و انواع پیگمنت های 

آلی و معدنی، مخصوص چاپ فلکسو

D-420 کوپلیمر اکریلیک 40 7-9 500-1000 �� �� �� ��
قابلیت سازگاری با مواد تشکیل دهنده جوهر از جمله گالیکول ها، الکل ها و انواع پیگمنت های 

آلی و معدنی، مخصوص چاپ فلکسو

J-452 استایرن اکریلیک 22 8-9 <300 33 ��� � �� �� �� ��� اکستندر مخصوص جوهر چاپ روی زیرآیند PVC مانند کاغذ دیواری قابل شست و شو

 چسب روکش محافظ

TC-430 اکریلیک خالص 51 3-4.5 <500 -10 � � ��� ��� � ��� � مناسب سطوح صاف، چسب فیلمی قابل برداشت، قدرت هم چسبی عالی

TC-432 اکریلیک خالص 50 1-3 ≤400 -20 � � ��� ��� � ��� ��
چسب فیلمی قابل برداشت مناسب سطوح صاف و متخلخل نظیر آلومینیوم آندایز شده، 

قدرت هم چسبی عالی

TC-104 وینیل اکریلیک 48 2-3 ≤1000 -25 �� �� ��� ��� � ��� � مقاومت برشی خوب، قدرت چسبناکی باال و هم چسبی قابل قبول 

 چسب لمینیت

TC-195 استایرن اکریلیک 43 6-8 400-700 10 � � ��� �� ��� ��� �
قابل اعمال بر روی سطوح OPP و کاغذهای الیه دار برای پوشش سیگار و غیره، عدم چروک 

خوردگی پس از اعمال، قدرت هم چسبی عالی

TC-130 اکریلیک خالص 50 4-5 500-1500 -40 ��� ��� �� ��� � ��

بدون حالل شیمیایی دوستدار محیط زیست چسبندگی قوی



���
��
�

عالی
خیلی خوب
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صنعت چاپ و بسته بندی

بدون حالل شیمیایی دوستدار محیط زیست

نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی)سانتی پواز( دمای انتقال شیشه ای

)Tg( )سانتی گراد(
چسبناکی
اولیه 

مقاومت
برشی  استحکام چسبناکی  سرعت خشک  االستیسیته 

شدن  فیلم شفاف مقاومت آبی   ویژگی خاص

چسب لیبل

TC-120 اکریلیک خالص 52 7-8 500-1500 -35 ��� ��� ��� �� ��� ��� ���
پخش و تشکیل فیلم مناسب بر روی انواع سطوح با کشش سطحی پایین از جمله کاغذ سیلیکونی مقاومت در برابر رطوبت و 

سرما و تغییرات شرایط جوی

TC-103 وینیل اکریلیک 55 3-4 ≤200 -32 ��� �� ��� � ��� � مقاومت برشی خوب، قدرت چسبناکی باال و هم چسبی قابل قبول 

TC-103H وینیل اکریلیک 55 3-4 3500-4000 -32 ��� �� ��� � � �

TC-112 وینیل اکریلیک 49 8-10 50-150 -40 ��� �� � � �

TC-112H وینیل اکریلیک 49 8-10 1000-2000 -40 ��� �� � � ��

TC-102 وینیل اکریلیک 55 2-4 500-1500 -32 ��� �� ��� � ��� � مقاومت برشی خوب، قدرت چسبناکی باال و هم چسبی قابل قبول 

TC-122 اکریلیک خالص 53 7-8 800-1200 -35 ��� � ��� ��� � �� ���

چسب بسته بندی

TC-107 اکریلیک خالص 54 8-10 100-500 -45 ��� ��� ��� � ��� ��� �� چسبندگی اولیه باال و مناسب برای تقویت چسبندگی، افزایش چسبندگی فرموالسیون

TC-1070 اکریلیک خالص 54 8-10 100-500 -45 ��� ��� ��� � �� ��� �� BOPP و OPP فیلم شفاف و مناسب برروی انواع زیرآیند

TC-106 اکریلیک خالص 50 6.5-7.5 <100 -45 ��� �� �� � ��� �� �� فیلم شفاف و مناسب برروی انواع زیرآیند OPP و BOPP، مناسب برای فرایندهای با سرعت باال

TC-108 اکریلیک خالص 54 8-10 20-100 -43 ��� �� � �� �� �� � مناسب برای فرایندهای با سرعت باال، افزایش چسبندگی فرموالسیون

چسبندگی قوی



نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی)سانتی پواز( دمای انتقال شیشه ای

)Tg( )سانتی گراد( فیلم شفاف فیلم
انعطاف پذیر مقاومت آبی مقاومت

قلیایی
مقاومت 
سایشی تر

مقاومت در
UV برابر پیگمنت خوری  براقیت ثبات 

شست وشویی
سرعت خشک 

شدن االستیسیته  فیلر خوری ویژگی خاص

پوشش و رنگ داخل و خارج ساختمان

R-4410 استایرن اکریلیک 50 6-9 1000-2000 22 �� �� �� �� ��� �� � ��� �� �� سازگاری با انواع پیگمنت ها و مقاومت UV مناسب

R-5050 استایرن اکریلیک 50 7-9 2000-4000 16 �� � �� �� �� ��� �� �� ��� �� � ��
سازگاری با انواع پیگمنت ها، مقاومت UV باال، مقاوم در برابر 

ترک خورد

R-4030 استایرن اکریلیک 50 9-10 800-1500 25 �� �� �� � ��� �� � ��� �� �� سازگاری با انواع پیگمنت ها و مقاومت UV مناسب

NS-220 استایرن اکریلیک 50 7-8 400-700 5 � �� �� � �� �� �� �� � �� ��
مقاومــت  ـی،  معدـن و  آلــی  پیگمنت هــای  انــواع  بــا  ســازگاری 
شــیمایی خــوب در برابــر شــوینده ها و پــاک کننده هــای صنعتــی، 

مناســب بــرای پوشــش های کنیتکــس، طــول عمــر بــاال

R-84 اکریلیک خالص 45 8-10 5000-8000 16 � � � � ��� � �� � �� سازگاری با انواع پیگمنت ها، مقاوم در برابر ترک خوردن

رنگ هنری

R-83 اکریلیک خالص 45 6-8 <150 14 � � ��� � � �� � �� �� � �� سازگاری با انواع پیگمنت های آلی و معدنی، قلم خوری مناسب

R-84 اکریلیک خالص 45 8-10 5000-8000 16 � � � � ��� � �� � �� سازگاری با انواع پیگمنت های آلی و معدنی، قلم خوری مناسب

الک و پوشش روی فلز

RM-438 اکریلیک استایرن 40 9-10 <700 39 ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��
فیلم شفاف، چسبندگی خوب روی زیرآیند فلزی، سازگار با انواع 

پیگمنت های معدنی

رنگ و ساختمان

���
��
�

عالی
خیلی خوب
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براقیت ثبات رنگ عالیپوشش بیرونی



نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی)سانتی پواز( دمای انتقال شیشه ای

)Tg( )سانتی گراد( فیلم شفاف فیلم
انعطاف پذیر مقاومت آبی مقاومت

قلیایی
مقاومت 
سایشی تر

مقاومت در
UV برابر پیگمنت خوری  براقیت ثبات 

شست وشویی
سرعت خشک 

شدن االستیسیته  فیلر خوری ویژگی خاص

XPS، EPS ، پوشش نمای مینرال

R-4255 استایرن اکریلیک 49 6-8 1500-4000 12 �� � ��� �� �� �� � � �� �� �� ��
سازگاری با انواع سیمان و فیلر، مقاومت آبی باال، مقاوم در 

برابر ترک و پوسته پوسته شدن

R-7225 استایرن اکریلیک 49 8-10 500-1200 21 �� � ��� �� �� �� � �� �� � ��
سازگاری با انواع سیمان و فیلر، مقاومت آبی باال، مقاوم در 

برابر ترک و پوسته پوسته شدن

R-3020 استایرن اکریلیک 50 6-7 4000-8000 2 �� ��� �� � ��� �� �� � �� ��� �� چسبندگی باال روی فوم های پلی استایرن، مقاومت UV باال

R-4030 استایرن اکریلیک 50 9-10 800-1500 25 �� �� �� � ��� �� � ��� �� �� چسبندگی باال روی فوم های پلی استایرن، مقاومت UV باال

R-4410 استایرن اکریلیک 50 6-9 1000-2000 22 �� �� �� �� ��� �� � ��� �� �� چسبندگی باال روی فوم های پلی استایرن، مقاومت UV باال

R-5050 استایرن اکریلیک 50 7-9 2000-4000 16 �� � �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� چسبندگی باال روی فوم های پلی استایرن، مقاومت UV باال

عایق سفید بام و رطوبتی، درزگیر و ماستیک

R-3020 استایرن اکریلیک 50 6-7 4000-8000 2 �� ��� �� � � ��� �� �� � �� ��� �� االستیسیته و کشسانی باال، مقاوم در برابر پاره شدن

R-1015 استایرن اکریلیک 50 4-6 <300 -38 �� ��� � � �� �� �� � ��� ��� چسبندگی قوی و االستیسیته باال

فوق روانساز بتن 

SPT-45 کو پلیمر پلی 
کربوکسیالت اتر 45 5-6 300-800 فوق روانساز نوع اتری بتن، کاهنده آب و میان گیر، نگهدارنده 

متوسط اسالمپ
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رنگ و ساختمان

براقیت ثبات رنگ عالیپوشش بیرونی



نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی)سانتی پواز( دمای انتقال شیشه ای

)Tg( )سانتی گراد( فیلم شفاف فیلم
انعطاف پذیر مقاومت آبی مقاومت

قلیایی
مقاومت 
سایشی تر

مقاومت در
UV برابر پیگمنت خوری  براقیت ثبات 

شست وشویی
سرعت خشک 

شدن االستیسیته  فیلر خوری ویژگی خاص

آب بند بتن  

R-4255 استایرن اکریلیک 49 6-8 1500-4000 12 �� � ��� �� �� �� � �� �� �� �� ��
مقاومت آبی باال، چسبندگی خوب به سیمان و محصوالت 

سیمانی

R-3020 استایرن اکریلیک 50 6-7 4000-8000 2 �� ��� �� � ��� �� �� � �� ��� �� چسبندگی قوی و االستیسیته خوب

R-1015 استایرن اکریلیک 50 4-6 <300 -38 �� ��� � � �� �� �� � ��� �� چسبندگی قوی و االستیسیته باال

چسب کاشی

R-4410 استایرن اکریلیک 50 6-9 1000-2000 22 �� �� �� �� ��� �� � ��� �� �� االستیسیته و کشسانی باال، مقاوم در برابر پاره شدن

TC-109 وینیل اکریلیک 59 6-8 3000-4000 -27 � چسبندگی قوی و االستیسیته باال

چسب وکیوم ممبران

R-83 اکریلیک خالص 45 6-8 <150 14 � � � � � � � �� �� � ��
چسبندگی خوب به زیرآیند PVC، چوب، MDF، سازگاری خوب با 

PVA انواع رزین های

R-1183 اکریلیک خالص 45 6-8 <300 14 � � � � � � � � �� � �
چسبندگی خوب به زیرآیند PVC، چوب، MDF، سازگاری خوب با 

PVA انواع رزین های

R-183 اکریلیک خالص 45 6-8 <300 7 � �� � � � � � �� �� � ��
چسبندگی خوب به زیرآیند PVC، چوب، MDF، سازگاری خوب با 

PVA انواع رزین های
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خیلی خوب
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رنگ و ساختمان

چسبندگی  قوی ثبات رنگ عالیپوشش بیرونی



نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی

)سانتی پواز(
دمای انتقال شیشه ای

)Tg( )سانتی گراد( چسبناکی براقیت انعطاف پذیری چاپ پذیری سادگی
آمیزه کاری

مقاومت در
UV برابر

مقاومت در
سایش تر و خشک االستیسیته مقاومت 

حرارتی
ثبات 

شستشویی ویژگی خاص

تکمیل چرم

CH-65 اکریلیک خالص 40 5-7 <50 -4 ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� فیلمی نرم تا متوسط، ثبات خوب در برابر شست وشو با آب و حالل 

CH-71 اکریلیک خالص 40 5-7 <50 -2 �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ���
الیه نرم، قابلیت خوب چسبناکی، انعطاف، چاپ خوری و خواص کاربردی مناسب و 

نفوذ پذیری خوب

CH-80 اکریلیک خالص 40 2-3 <300 -12 ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ���
سادگی آمیزه کاری، قدرت عالی چسباندن پیگمنت ها، مقاومت در مقابل رنگ باختگی در 

مقابل اشعه ماورابنفش )UV(، بسیار نرم و چسبنده 

CH-87 اکریلیک خالص 45 2-3 <300 30 � ��� � ��� ��� ��� ��� � ��� ���
سادگی آمیزه کاری، قدرت عالی در سایش تر و خشک، مقاومت در مقابل رنگ باختگی در 

مقابل اشعه ماورابنفش )UV(، فیلم شکننده

CH-92 اکریلیک خالص 40 2-3 <100 -2 �� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ���
االستیسیته باال و روکش مناسب جهت رفع معایب جزیی و ریز سطح چرم، مقاومت 

حرارتی باال

CH-98 اکریلیک خالص 45 2-3 <700 30 � ��� � ��� ��� ��� ��� � ��� ���
ظرفیت پیوندهی پیگمنت عالی، با قدرت ایجاد پیوندهای عرضی ذاتی و فیلم بسیار سخت 

با براقیت باال و قابلیت خرد شدن فیلم

CH-100 اکریلیک خالص 30 4-6 <100 -17 �� � ��� �� ��� ��� �� ��� �� �� امولسیون اکریلیک نرم با االستیسیته باال، چسبناکی متوسط به سطح چرم

CH-136 اکریلیک خالص 35 5-7 <150 2 �� ��� �� ��� ��� �� �� �� ��� ���
مقاوم در برابر خشک شویی و رنگ پریدگی حاصل از تابش اشعه ماوراءبنفش، قدرت 

چسبناکی متوسط، مقاوم در پرس با حرارت باال، چاپ پذیری مناسب

CH-618 اکریلیک خالص 22 8-10 <50 -4 ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� �� دوام خوب در مقابل شست وشو، فیلم نازک و نرم، نفوذ عالی

CNN اکریلیک خالص 27 8-10 <1000 -4 �� � ��� � ��� � �� ��� ��� ���  جلوگیری از سفت شدن چرم، رزین نرم و تا حدودی مات

ON اکریلیک خالص 40 2-4 <100 -4 ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� رزینی با براقیت عالی و چاپ خوری خوب، چسبناکی خوب

PN-703 سایر 6 4-7 5-20 ���
ایجاد نفوذ سریع و پراکندگی مناسب برای پلیمرهای مصرفی روی چرم، مقاومت در برابر 

هوازدگی 

PN-704 سایر 40 4-7 5-20 ���
ایجاد نفوذ سریع و پراکندگی مناسب برای پلیمر های مصرفی روی چرم، مقاومت در برابر 

هوازدگی، مناسب برای ایمپرگنیشن

WAX-206 سایر 15 7-9 <1500 ���
واکس نرم برای بهتر کردن وضعیت پرس های حرارتی سطوح چرمی، اتو کشی و لطیف کردن 

فیلم رنگ

دباغی مجدد

R-157 اکریلیک خالص 30 2-3 1000-5000 ��� ��� � ��� �
مصرف در آبکاری، مناسب برای تولید چرم هایی با رخ یکنواخت و زیر دست خوب، پرکننده ی  

مناسب برای نقاط خالی چرم و دو پوستگی  

RW اکریلیک خالص 30 6.5-7.5 <100 ��� ��� � ��� �
نرم کننده و پرکننده محصوالت چرمی با قابلیت باال، محکم کردن بافت چرم در حین حفظ 

خواص فیزیکی  
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براقیت ثبات رنگ عالیعدم خش پذیری

صنـعـت چــرم



نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی )سانتی پواز( جرم مولکولی   عدم چسبندگی 

ذرات پودر
پشت پوشی در مواد 

شوینده
جلوگیری از رسوب

و آلودگی 
سازگاری با 

سیستم های شوینده
 بهبود خواص و 

حاللیت پودر ویژگی خاص

دیسپرسانت

DM-40 کوپلیمر اکریلیک/ نمک 
سدیمی 40 6.5-7.5 1500-2500 70000 ��� ��� ��� ���

دیسپرس کننده ی اکریلیکی جهت بهبود خواص و حاللیت پودر، افزایش چسبندگی ذرات پودر، جلوگیری از رسوب 
آلودگی ها برروی پارچه و لباس، ایجاد نرمی و لطافت روی پارچه و لباس، افزایش طول عمر ماشین لباس شویی

DT-3 کوپلیمر اکریلیک/ نمک 
سدیمی 30 6-8 <1000 70000 ��� ��� ��� ���

دیسپرس کننده ی اکریلیکی جهت بهبود خواص و حاللیت پودرو مایع لباس شویی، افزایش چسبندگی ذرات پودر، 
جلوگیری از رسوب آلودگی ها برروی پارچه و لباس، ایجاد نرمی و لطافت روی پارچه و لباس

DT-4 کوپلیمر اکریلیک/ نمک 
سدیمی 40 6-8 <4000 70000 ��� ��� ��� ���

دیسپرس کننده ی اکریلیکی جهت بهبود خواص و حاللیت پودر و مایع لباس شویی، افزایش چسبندگی ذرات پودر، 
جلوگیری از رسوب آلودگی ها برروی پارچه و لباس، ایجاد نرمی و لطافت روی پارچه و لباس

اپاسیفایر

OP اکریلیک استایرن 40 4-5 <100 ��� ���
پشت پوشی قابل قبول در مواد شوینده نظیر مایع ظرف شویی و دست شویی، پایداری در سیستم های کاتیونی، 
افزایش پایداری رنگ و اسانس در فرموالسیون، عملکرد عالی در دوز پایین، غیر سمی بودن و بدون مونومر آزاد

غلظت دهنده

TH-121 اکریلیک خالص 30 3-5 <20 �� ���
 قدرت غلظت دهندگی باال در دوز مصرف پایین، پایداری مکانیکی امولسیون، سازگار با سیستم های شوینده مانند 

شامپو، مایع لباس شویی، ظرف شویی، دست شویی
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ماندگاری عالی

صنعت شوینده

بدون حالل شیمیایی دوستدار محیط زیست
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 آمایش آب و فاضالب

مقاوت آبی بدون حالل شیمیایی دوستدار محیط زیست

نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی )سانتی پواز( جرم مولکولی تثبیت یون های

آهن و روی تحمل یون کلسیم پراکندگی ذرات
موجود در آب پایداری حرارتی ویژگی خاص

ضد رسوب

DA-200 هموپلیمر اکریلیک/ 
اسیدی 40 1-3 <400 5000 �� �� ��� �� مناسب سامانه های آبی صنعتی مانند تبخیر کننده ها و برج های خنک کن جهت جلوگیری از تشکیل تجمعات و رسوبات وکاهش خوردگی، استفاده در صنعت قند و شکر

DN-200 هموپلیمر اکریلیک/ 
نمک آمونیومی 34 5-6 <1000 5000 �� �� �� �� مناسب برای جلوگیری از رسوب ذرات بر بدنه تجهیزات و کاهش خوردگی، استفاده در صنعت قند و شکر

D-700 اکریلیک سولفونه/ 
نمک سدیمی 40 3-4 <800 4500 ��� ��� ��� ��� مناسب سامانه های آبی صنعتی مانند تبخیر کننده ها و برج های خنک کن جهت جلوگیری از تشکیل تجمعات و رسوبات و کاهش خوردگی، تثبیت کننده فسفات

D-156 هموپلیمر اکریلیک/ 
نمک سدیمی 40 7-8 300-600 5000 ��� ��� �� ��� مناسب برای جلوگیری از رسوب ذرات بر بدنه تجهیزات و کاهش خوردگی

 قدرت جذب ذرات 
)انعقاد( بار الکتریکی پایداری  مکانیکی پایداری حرارتی

منعقد کننده

PMF کوپلیمر آکریل آمید 5 5-7 6000-12000 �� کاتیونی �� �� منعقد کننده  با وزن مولکولی باال و غیر سمی

PM-600 کوپلیمر آکریل آمید 15 2-3 6000-13000 ��� آنیونی ��� ��� منعقد کننده  با وزن مولکولی باال، غیر سمی و تنظیم رئولوژی سیال حفاری

PM-667 کوپلیمر آکریل آمید 10 2-3 3000-6000 ��� آنیونی �� ��� منعقد کننده  با وزن مولکولی باال، غیر سمی و تنظیم رئولوژی سیال حفاری

NFP-600 کوپلیمر آکریل آمید 20 1-3 6000-15000 ��� کاتیونی ��� ��� منعقد کننده  با وزن مولکولی باال، فوق جاذب و سیال سازی در صنایع نفت و گاز 

NFP-700 کوپلیمر آکریل آمید 20 1-3 6000-15000 �� کاتیونی �� �� منعقد کننده  با وزن مولکولی باال، فوق جاذب و سیال سازی در صنایع نفت و گاز 



نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی )سانتی پواز( جرم مولکولی بهبود  دهنده 

رئولوژی
افزایش پایداری 

مکانیکی
جلوگیری از رسوب 

ذرات پایداری حرارتی ویژگی خاص

روانساز کاشی و سرامیک 

D-100 هموپلیمر اکریلیک/ نمک 
سدیمی 40 6-7 <800 2000-2500 ��� �� �� �� بهبود  دهنده رئولوژی و ویسکوزیته در صنایع کاشی و سرامیک، افزایش قابل توجه پایداری مکانیکی

DN-100 هموپلیمر اکریلیک/ نمک 
آمونیونی 34 7.5-8.5 <200 2000-2500 ��� �� ��� ��

کاهش ویسکوزیته از ابتدای فرموالسیون، حفظ ویسکوزیته پایین در مدت زمان نگهداری دوغاب، بهبود  دهنده رئولوژی در صنایع کاشی و سرامیک های صنعتی و افزایش 
قابل توجه پایداری مکانیکی

DN-135 هموپلیمر اکریلیک/ نمک 
آمونیومی 30 7-8 100-200 3000 � � � � بهبود  دهنده رئولوژی در صنایع کاشی و سرامیک، افزایش پایداری مکانیکی

D-156 هموپلیمر اکریلیک/ نمک 
سدیمی 40 7-8 300-600 5000 �� � �� � بهبود  دهنده رئولوژی در صنایع کاشی و سرامیک، افزایش پایداری مکانیکی

DN-156 هموپلیمر اکریلیک/ نمک 
آمونیومی 30 7-8 1200-1600 5000 � � � � بهبود  دهنده رئولوژی در صنایع کاشی و سرامیک، افزایش پایداری مکانیکی

DN-400 کوپلیمر اکریلیک/ نمک 
آمونیومی 30 7-8 100-300 3500-4000 �� �� �� �� کاهش ویسکوزیته از ابتدای فرموالسیون، حفظ ویسکوزیته ی پایین در مدت زمان نگهداری دوغاب، افزایش پایداری مکانیکی

D-200 هموپلیمر اکریلیک/ نمک 
سدیمی 40 6-7 <3000 5000 ��� � ��� �� بهبود دهنده رئولوژی در صنایع کاشی و سرامیک، افزایش پایداری مکانیکی

DA-200 هموپلیمر اکریلیک/ اسیدی 40 1-3 <400 5000 �� � �� بهبود دهنده رئولوژی در صنایع کاشی و سرامیک، افزایش پایداری مکانیکی

DN-200 هموپلیمر اکریلیک/ نمک 
آمونیومی 34 5-6 <1000 5000 �� �� �� بهبود دهنده رئولوژی در صنایع کاشی و سرامیک، افزایش پایداری مکانیکی

D-400 کوپلیمر اکریلیک/ نمک 
سدیمی 30 6-7 <100 3500-4000 �� �� �� کاهش ویسکوزیته از ابتدای فرموالسیون، حفظ ویسکوزیته ی پایین در مدت زمان نگهداری دوغاب
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 کاشی و سرامیک صنعتی

چسبندگی قویماندگاری عالی دوستدار محیط زیست
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درزگیر و پوشش قوطی

االستیسیته باال چسبندگی قوی مقاوت آبی

نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی

)سانتی پواز( سیستم امولسیفایر دمای انتقال شیشه ای
)Tg( )سانتی گراد(

چسبندگی سطح داخل 
و درزگیر قوطی

پوشش دهی سطح داخل و 
درزگیر قوطی مقاومت آبی خاصیت کشسانی  فیلر خوری انعطاف پذیری چاپ پذیری

چسبندگی و پوشش دهی سطح 
بیرون قوطی

مایع آبندی قوطی

P-145 اکریلیک خالص 53 3-5 20-100 آنیونی 5 ��� ��� ��� �� ��� �� ���

S-60 اکریلیک خالص 45 2-3 300-800 غیریونی -25 ��� ��� �� ��� ��� ���

NC-017 وینیل اکریلیک 45 4-6 ≤100 غیریونی -17 ��� �� � ��� ��� ���

J-4035 کوپلیمر پلی کربوکسیالت 
بر پایه منومرهای اکریلیکی  40 6-8 <1000 آنیونی 48 �� ��� ��� ���

P-1145 اکریلیک خالص 52 1-3 ≤300 آنیونی 5 ��� ��� ��� �� ��� �� ���



نام محصول
)®Simacryl( ماهیت شیمیایی درصد جامد)%1±( pH گرانروی

)سانتی پواز(
دمای انتقال شیشه ای

)Tg( )سانتی گراد(
سازگار با سامانه های 

امولسیونی
قدرت غلظت 

دهندگی
سازگاری با سامانه شوینده های

سنتزی، صابونی و دیسپرس کننده ها pH وابسته به مقاوم در برابر حمله 
میکروارگانیسم ها

سازگاری با دیسپرس 
کننده های معدنی ویژگی خاص

 غلظت دهنده ها

TH-95 اکریلیک خالص 15 8-10 15-40 110 ��� �� نیست �� �� عدم نیاز به تنظیم pH توسط قلیا

TH-110 اکریلیک خالص 28 2-3 ≤20 84 ��� �� هست �� ��� عملکرد خوب و قدرت غلظت دهندگی باال با درصد مصرف کم رزین 

TH-121 اکریلیک خالص 30 3-5 ≤20 43 ��� ��� ��� هست ��� ���
سازگاری با سامانه های زیادی از جمله شوینده های سنتزی، دیسپرس کننده ها، مقاوم  در 

برابر حمله میکروارگانیسم ها، قدرت غلظت دهندگی باال با درصد مصرف کم رزین

TH-40 پلی یورتان 10 5-7 ≤1500 -7 ��� ��� نیست �� ���
موجب افزایش غلظت با تشکیل شبکه بین پلی یورتان، مولکول های بایندر و ذرات 

پیگمنت 

TH-132 اکریلیک خالص 29 2-4 ≤50 100 ��� ��� هست �� ��� عملکرد عالی و قدرت غلظت دهندگی بسیار باال با درصد مصرف کم رزین 
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افزودنی و غلظت دهنده ها

ماندگاری عالیبدون حالل شیمیایی دوستدار محیط زیست
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دفــتر مـرکزی: ایران، تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیرازی جنوبی،
خیابان فالحی، پالک 26 شماره تماس: 021-88211216

کارخانه: ساوه، شهرک صنعتی کاوه

دفتر تبریز: جاده مایان، پالک 354

دفتر ورامین: شهرک صنعتی چرمشهر، دفتر شرکت سیماب رزین
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ایران، تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیرازی
جنوبی، خـیابان فالحی، پـالک 26، طبقه سوم
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