
 

 

 

 

 

 کاتالوگ محصوالت

 درباره آراد کامپوزیت

ا توجه به رشد و گسترش روزافزون صنعت کامپوزیت در کشور، شرکت آراد کامپوزیت شرق با هدف ارائه خدمات تخصصی در زمینه ب

 .رزین و الیاف شیشه تاسیس گردیده استهای  ها بویژه کامپوزیت کامپوزیت

گذرد سابقه طوالنی موسسین شرکت در صنعت کامپوزیت سبب گردیده است در گام  علیرغم اینکه مدت زیادی از تاسیس این شرکت نمی

ولید انواع نخست این شرکت با هدف بومی سازی و عرضه چسب های اپوکسی و نانو اپوکسی به شیوه علمی و کامال مهندسی، اقدام به ت

 .متنوعی از این نوع چسب ها جهت استفاده در صنایع مختلف نماید

های تولیدی شرکت آراد کامپوزیت جهت استفاده در صنایعی نظیر نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع آب و فاضالب، صنایع هوایی، دریایی و  چسب

 .که نتایج آن در دیتاشیت مرتبط هر چسب ذکر گردیده استساختمانی تولید گردیده و بر اساس آزمایشات انجام شده بر روی آنها 

کیفیت چسب های تولیدی این شرکت نه تنها قابل رقابت با مشابه خارجی خود می باشد که در بسیاری موارد نیز برتر از آنهاست عالوه بر 

 .باشد یاینکه به دلیل تولید داخل بودن آنها موجب صرفه اقتصادی چشمگیری برای مصرف کننده آن م

 چسب های تولیدی شرکت آراد کامپوزیت شرق با نام تجاری

 EVER HARD در گروه های مختلف هم اکنون تولید گردیده و قابل سفارش توسط مصرف کنندگان محترم است. 

سوابق این شرکت  اجرای پروژه های پایپینگ صنعتی و پوشش های کامپوزیتی ضد خوردگی و ضد آتش در پتروشیمی و پاالیشگاه ها از دیگر

 .می باشد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 محصوالت تولیدی شرکت آراد کامپوزیت:

 

  سوپر متال –چسب اپوکسی ترمیم فلزات  

 چسب اپوکسی ترمیم فلزات در سطوح مرطوب و زیر آب  

 غوطه تحت باالی دمای تجهیزات برای شیمیایی مواد و خوردگی فرسایش، برابر در مقاوم پوشش 

 وری

  مقاوم در برابر سایشچسب اپوکسی  

 باال مکانیکی خستگی با مقاومت برابر در مقاوم ساختاری چسب 

 باال شیمیایی مقاومت با فلز و بتن به ها کامپوزیت چسباندن برای اپوکسی پرایمرهای 

 های لوله باال مقاومت با اپوکسی چسب GRE 

 های لوله باال حرارتی و شیمیایی مقاومت با اپوکسی چسب GRE 

 طبیعی های سنگ نصب برای باال استحکام با اپوکسی چسب 

 چسب اپوکسی کاشت میلگرد در بتن 

 طبیعی های سنگ و بتن ترمیم برای باال مقاومت با اپوکسی های رزین 

 



 

 

 

 

 

 لیست محصوالت

 آالت ماشین و تجهیزات نگهداری جهت صنعتی اپوکسی های چسب

 0111سری 

 (Epox-1111) . فلزات ترمیم برای اپوکسی پایه بر جزئی دو چسب -

 در فلزات تعمیر در استفاده جهت اپوکسی پایه بر جزئی دو چسب -

 (Epox-1161)  آب زیر و مرطوب محیط 

  برای شیمیایی مواد و خوردگی فرسایش، برابر در مقاوم های پوشش -

 (Epox-1392) کنند می کار وری غوطه تحت که باال دمای تجهیزات

  فلزی سطوح پوشش و ترمیم برای سایش برابر در مقاوم اپوکسی چسب -

  (Epox-1811) یفرسایش حمله معرض در

 

 GRE, GRVE, GRP فایبرگالس های لوله نصب برای صنعتی اپوکسی های چسب 

0111سری   

 سیاالت و خام نفت انتقال لوله خطوط برای اپوکسی پایه جزئی دو چسب -

 (Epox-2111) ی با دمای باالهیدروکربن

 (Epox-2112 ).دریا آب انتقال های لوله برای اپوکسی پایه جزئی دو چسب -

 صنعتی اپوکسی پرایمرهای

0111سری   

  کامپوزیت بتن و به کامپوزیت چسباندن برای اپوکسی پایه بر جزئی دو پرایمر -

 (Epox-3111)    فلز به

 



 

 

 

 

 

 

 

 ساختمان صنعت اپوکسی های چسب

 0111سری 

 سرامیک  و سنگ اسلب نصب جهت اپوکسی پایه جزئی دو چسب  -

-  (Epox-4111) 

 جهت نصب اسلب سنگ و سرامیک اپوکسی پایه سریع بر جزئی دو چسب  -

(Epox-4112) 

  سنگ اسلب نصب جهت شفاف اپوکسی پایه بر جزئی دو چسب -

 (Epox-4113) شفاف نیمه طبیعی

 (Epox-4114) .بتن در میلگرد نصب جهت جزئی دو اپوکسی چسب -

 

 بتنی دیوارهای و طبیعی های سنگ ترمیم و تقویت اپوکسی های رزین

 0111سری  

 های اسلب در خورده ترک سطوح ترمیم برای کیور فست اپوکسی رزین  -

 (Epox-5111) طبیعی سنگ 

 های اسلب در خورده ترک سطوح ترمیم برای کیور مدیوم اپوکسی رزین -

 (Epox-5112) طبیعی سنگ 

 اسلب های در خورده ترک سطوح ترمیم برای کیور آهسته اپوکسی رزین -

 (Epox-5113) طبیعی سنگ 

    (Epox-5114)  طبیعی سنگ های بلوک تقویت برای اپوکسی رزین -

   (Epox-5115 )رزینی و چوبی میزهای ساخت جهت  اپوکسی رزین -

  (Epox-5116)                                                   اپوکسی رزین ساخت تزئینی رزین اپوکسی جهت ساخت قطعات -

 (Epox-5117)ها پل و بتنی دیوارهای های ترک ترمیم برای اپوکسی رزین -



 

 

 

 

 دیگر محصوالت

 برابر در مقاومت و مکانیکی استحکام با اپوکسی پایه جزئی دو چسب -

 (Epox-7311) باال خستگی 

 

 

 توضیح محصوالت

Epox-1111  

سوپر متال( –)چسب اپوکسی ترمیم فلزات   

 مخلوط سیلیکونی فوالد آلیاژ اساس بر است که  تجهیزات و آالت ماشین بازسازی و تعمیر برای جزئی دو این محصول یک چسب اپوکسی 

 قابل کامالً حال عین در و بادوام بسیار مواد ،کامل پخت صورت درکه  ساخته شده است، باال مولکولی وزن با پذیر واکنش پلیمرهای با شده

 برای باال استحکام با ساختاری چسب یک عنوان به اصلی تجهیزات تعمیر یا ساخت شرایط در استفاده همچنین برای. هستند ماشینکاری

 .شود می استفاده خوب الکتریکی عایق های ویژگی با نامنظم بار تحمل های شیم ایجاد یا اتصال

 کاربرد ها

  ها لوله

 ها شفت 

  نمخاز

  موتور بلوک

 هیدرولیک هایرام 

 ها روکش

 بلبرینگ های محفظه

 ها فلنج صفحه بیرونی



 

 

Epox-1161  

 )چسب اپوکسی ترمیم فلزات در سطوح مرطوب و زیر آب(

 مخلوط سیلیکونی فوالد آلیاژ اساس بر است که  تجهیزات و آالت ماشین بازسازی و تعمیر برای جزئی دو این محصول یک چسب اپوکسی

 قابل کامالً حال عین در و بادوام بسیار مواد ،کامل پخت صورت درکه  ساخته شده است، باال مولکولی وزن با پذیر واکنش پلیمرهای با شده

 برای باال استحکام با ساختاری چسب یک عنوان به اصلی تجهیزات تعمیر یا ساخت شرایط در استفاده همچنین برای. هستند ماشینکاری

 .شود می استفاده خوب الکتریکی عایق های ویژگی با نامنظم بار تحمل های شیم ایجاد یا اتصال

 کاربردها

 استفاده کرد، روغن به آلوده و مرطوب سطوح برایمی توان از آن  شود، می اعمال و استفاده دستورالعمل مطابقاین محصول  که هنگامی

.کرد اعمال آب زیر در توان می را محصول این این، بر عالوه  

                                                                                               

 

 

                    

                    

              

 

 

           

 

 

Epox-1392  

 )پوشش اپوکسی سرامیکی ضد خوردگی(

 کهدرجه سانتیگراد  081فارنهایت یا  842 دمای تا ها کربنهیدرو و آبی محلول آب، برابر در مقاوم جزیی دو باال دمای با پوشش سیستم یک

 تعمیر وضعیت یا اصلی تجهیزات از استفاده برای ،اسید به آلوده هیدروکربن/  آب سیستم در خوردگی برابر در حفاظت ارائه برای خاص طور به

 استفاده می گردد.



 

 

 

 

 

 کاربرد ها

 .است مناسب زیر موارد در کاربرد برای آل ایده طور به سیستم رود، کار به استفاده دستورالعمل با مطابق و شده مخلوط محصول که هنگامی

 میعانات                                                    استخراج های پمپ

 حرارتی                                                    مبدل های بشکه

                                             اسکرابر                                   واحدهای

 گازی میعانات برگشتی مخازن

 آب/نفت و گاز/نفت های جداکننده

 اتوکالوها

 اواپراتورها

 تقطیر واحد

 

 

 

 

 

 

 

           

 



 

 

 

 

Epox-1811  

 )چسب اپوکسی مقاوم در برابر سایش(

 با پلیمرهای پایه بر محصول اینمی باشد. ساینده حمله برابر در سطوح از محافظت و تعمیر برای محصول یک چسب اپوکسی دو جزئیاین 

 ضخامت تا اینچ 1280 از  ماده این. کنند می استفاده سایش برابر در مقاوم سرامیکی های سنگدانه از که است الیگومرهایی و باال مولکولی وزن

 .شود اعمال عمودی یا افقی سطح روی نامحدود

 کاربرد ها

  ها لولهخم 

 ناودان ها و قیف ها 

 صفحه نمایش های منحرف کننده

  صفحات در برابر سایش

 سانتریفیوژ ها

 کاسه های مخلوط کن

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Epox-2111  

 برگالس(چسب اپوکسی اتصال لوله های فای)

 که جهت اتصال تیپری لولهه و اتصهاالت   باشدیم کیارومات نیآم یپل  یها هاردنر و یاپوکس هیپا بر یجزئ دو یاپوکس چسب کی این محصول

به کار می رود. به دلیل فرموالسیون خاص خود  این چسب مقاومت شیمیایی بسهیار عهالی در برابهر حهالل ههای       GRPو   GRE کامپوزیتی

 سیسهرو  در ایه  و شهود  تست ریمس که نیا از قبل چسب نیااروماتیک و اسیدها داشته و انتخاب بسیار مناسبی جهت سیاالت نفتی می باشد. 

پخت دمایی سبب افزایش دانسیته کراس لینک چسهب شهده کهه افهزایش مقاومهت شهیمیایی،        .باشد یم ییدما پخت ازمندین ردیگ قرار یکار

 را دارد. سانتیگراد درجه 001افزایش استحکام برشی و مقاومت دمایی را جهت چسب به دنبال دارد. این چسب قابلیت کاربری تا دمای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epox-2112  

 چسب اپوکسی اتصال لوله های فایبرگالس()

ایهن چسهب کهامال    . کنهد  مهی  ایجهاد  االسهتیک  چسهبندگی  محیط کیهور شهده و   دمای در که است جزئی دو خمیری چسب یک محصول این

 .است GRP و SMC اتصال کاربرد اصلی این محصول(. متر میلی 01)  و تا ضخامت افتادگی تیکسوتروپیک،بدون

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Epox-3111  

 )پرایمر اپوکسی کامپوزیت به بتن و فلز(

. شود می استفاده فلزی و بتنی های سازه به کامپوزیت های پالستیک اتصال برای که است جزئی دو اپوکسی پرایمر یک محصول این

 اسپری صورت به توان می را محصول این. باشد می محصول این های ویژگی از شیمیایی های محیط در عالی مقاومت و باال بسیار چسبندگی

 .کرد استفاده غلتکی رول یا

 

 کاربردها

 باال حرارت درجه با مناطق در کاربرد

 زیاد ضربه و سایش کاربردهای

 بتنی الینر در کاربرد

 آلومینیوم گالوانیزه، زنگ، ضد فوالدهای در کاربرد

 ها کامپوزیت در کاربرد

 ها زیرالیه انواع به عالی چسبندگی

 مرطوب بتن به باال باند استحکام

 عالی شیمیایی مقاومت

 مجدد پوشش برای طوالنی زمان

 کم آب نفوذپذیری

 خوب پذیری انعطاف

. 

 

 

 



 

 

 

 

Epox-4111  

 )چسب اپوکسی نصب اسلب سنگ های طبیعی و سرامیک ها(

یکهدیگر در صهنعت    هح مختلهف به  وو پرکننهدگی جههت چسهباندن سهط     یگ شرهاپوکسی دو جزیی با خاصیت عدم  یک چسب این محصول 
خواص فوق العاده  جزئی پس از مخلوط شدن به سادگی قابل استفاده بوده و در دمای محیط پخت می شود و بااین چسب دو . ن استماساخت

 های زیر می باشد.خود مناسب کاربرد
 

 کاربردها  
 

 ساخته پیش بتنی محصوالت
 بتنی مخازن و ها لوله 

 تزریق های مهره و پیچ
 فایبرگالس قطعات 
 طبیعی های سنگ 
 بتنی های پله و کف 
 سرامیک و آجر 
 بتنی های ستون 
 فلزات 

دیده آسیب بتن قالبگیری  

 
 

Epox-4112 

 نصب اسلب سنگ های طبیعی و سرامیک ها( کیور )چسب اپوکسی سریع

یکهدیگر در صهنعت    هح مختلهف به  وو پرکننهدگی جههت چسهباندن سهط     یگ شرهاپوکسی دو جزیی با خاصیت عدم  یک چسب این محصول 
خواص فوق العاده  چسب دو جزئی پس از مخلوط شدن به سادگی قابل استفاده بوده و در دمای محیط پخت می شود و بااین . ن استماساخت

 های زیر می باشد.خود مناسب کاربرد
  

 



 

 

 

 

 

 

Epox-4113 

 )چسب اپوکسی نصب سنگ اسلب های طبیعی نور گذر(

یکدیگر در صهنعت   هح مختلف بوو پرکنندگی جهت چسباندن سط یگ شرهاپوکسی دو جزیی شفاف با خاصیت عدم  یک چسب این محصول  
این چسب دو جزئی پهس  . از این محصول جهت نصب اسلب سنگهای طبیعی مرمر که قابلیت گذر نور را دارند استفاده میشود، ن استماساخت

 ه خود مناسب کاربردهای زیر می باشد.خواص فوق العاد از مخلوط شدن به سادگی قابل استفاده بوده و در دمای محیط پخت می شود و با
 

 کاربردها  
 

 نور گذر طبیعی های سنگ
 

 

 

 

 

 

 

Epox-4114 

 )چسب اپوکسی کاشت میلگرد و انکر بولت( 

این چسب دو ی و پرکنندگی جهت فیکس کردن میلگرد در بتن کاربرد دارد .گ شرهاپوکسی دو جزیی با خاصیت عدم  یک چسب این محصول 
ههای زیهر   خواص فوق العاده خود مناسهب کاربرد  مخلوط شدن به سادگی قابل استفاده بوده و در دمای محیط پخت می شود و باجزئی پس از 

 می باشد.
 
 
 



 

 
 
 
 

 کاربردها  
 

 فیکس کردن میلگرد در بتن
 بست و چفت

 بنایی و بتن تقویت و مرمت های سیستم
 

 

 

 

 

 

 

Epox-5111  

 فست کیور( –مقاوم سازی سنگ اسلب های طبیعی  )رزین اپوکسی 

یک چسب اپوکسی دو جزئی جهت ترمیم و بازسازی انواع سطوح ترک خورده در سنگهای طبیعی و بتن می باشد،ویسکوزیته این محصول 

مت به زرد شدن و مقاو پایین این چسب باعث نفوذ سریع در ترکها و خلل و فرج ریز موجود در سطوح سنگ و بتن می شود.رقیق بودن،

خواص مکانیکی عالی این محصول باعث شده تا در کارخانه های سنگبری جهت مقاوم سازی با توری فایبرگالس در پشت اسلب سنگ ها و پر 

 کردن خلل و فرج در رویه اسلب ها مورد استقبال و استفاده قرار گیرد،این محصول پس از پخت کامل نسبت به آب،یخ و شرایط آب و هوایی

 مقاومت کامل پیدا می کند.

 

Epox-5112 

 مدیوم کیور( –)رزین اپوکسی مقاوم سازی سنگ اسلب های 

یک چسب اپوکسی دو جزئی جهت ترمیم و بازسازی انواع سطوح ترک خورده در سنگهای طبیعی و بتن می باشد،ویسکوزیته این محصول 

مقاومت به زرد شدن و  وجود در سطوح سنگ و بتن می شود.رقیق بودن،پایین این چسب باعث نفوذ سریع در ترکها و خلل و فرج ریز م

 خواص مکانیکی عالی این محصول باعث شده تا در کارخانه های سنگبری جهت مقاوم سازی با توری فایبرگالس در پشت اسلب سنگ ها و پر



 

 

 

 

 

کردن خلل و فرج در رویه اسلب ها مورد استقبال و استفاده قرار گیرد،این محصول پس از پخت کامل نسبت به آب،یخ و شرایط آب و هوایی  

.مقاومت کامل پیدا می کند  

 

 

Epox-5113  

 اسلو کیور( –)رزین اپوکسی مقاوم سازی سنگ های اسلب طبیعی 

ترمیم و بازسازی انواع سطوح ترک خورده در سنگهای طبیعی و بتن می باشد،ویسکوزیته یک چسب اپوکسی دو جزئی جهت این محصول 

مقاومت به زرد شدن و  پایین این چسب باعث نفوذ سریع در ترکها و خلل و فرج ریز موجود در سطوح سنگ و بتن می شود.رقیق بودن،

هت مقاوم سازی با توری فایبرگالس در پشت اسلب سنگ ها و پر خواص مکانیکی عالی این محصول باعث شده تا در کارخانه های سنگبری ج

کردن خلل و فرج در رویه اسلب ها مورد استقبال و استفاده قرار گیرد،این محصول پس از پخت کامل نسبت به آب،یخ و شرایط آب و هوایی 

 مقاومت کامل پیدا می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Epox-5114  

 مقاوم سازی بلوک سنگ های طبیعی( )رزین اپوکسی

جهت ترمیم و بازسازی انواع سطوح ترک خورده بتن و سنگهای طبیعی  مایع بسیار رقیق این محصول یک چسب اپوکسی دو جزئی

میباشد.ویسکوزیته پایین این چسب باعث نفوذ سریع در ترکها و خلل و فرج ریز موجود در سطوح سنگ و بتن می شود،رقیق بودن،ژل تایم 

الیاف فراوری کوپ سنگ ها با مقاوم سازی و طوالنی و خواص مکانیکی عالی این محصول باعث شده تا در کارخانه های سنگبری جهت 

مورد استقبال و استفاده قرار گیرد.این محصول پس از پخت کامل نسبت به آب،یخ و شرایط آب و هوایی  فایبرگالس توسط سیستم وکیوم

 .مقاومت کامل پیدا می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epox-5115  

 )رزین اپوکسی ساخت میزهای چوب و رزین(

  3 تا  0ضخامت های دو جزیی بوده که شامل رزین اپوکسی رقیق شفاف  و هاردنر شفاف می باشد که جهتسیستم اپوکسی این محصول یک 

ویسکوزیته  پایین به همراه فرموالسیون خاص این ترکیب  سبب شده که در حین مخلوط کردن   .گیرد مورد استفاده قرار می یمترسانت 

 3 های ضخامت تا توان می لذا کند می ایجاد کمی گرمای شدن سخت حین در رزین این که این به توجه با حداقل حباب ایجاد گردد.

 کرد. مقاومت به زردشوندگی بسیار باالی این رزین سبب افزایش دوام  قالب گیری بدون ادتیوهای رنگی از آن استفاده مرحله یک در سانتیمتر

 



 

 

 

 

قطعات رزینی  میتواند بعنوان رزین شفاف در ساخت میز های چوب رزین وین رزین ا و طول عمر قطعات رزینی ساخته شده می باشد. 

 .بخوبی مورد استفاده قرار گیردفوق  بصورت کامال شفاف و بدون حباب در ضخامتهایحجمی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epox-5116  

 )رزین اپوکسی ساخت قطعات دکوراتیو(

ساخت قطعات  شفاف  و هاردنر شفاف می باشد که جهت رزین اپوکسی نیمه رقیقیی بوده که شامل دو جزسیستم اپوکسی این محصول یک 

فرموالسیون خاص این ترکیب  سبب شده که در حین مخلوط کردن حداقل   .گیرد مورد استفاده قرار میرزینی کم حجم و تابلوهای ابستره 

 .قطعات رزینی ساخته شده می باشد مقاومت به زردشوندگی بسیار باالی این رزین سبب افزایش دوام و طول عمر  حباب ایجاد گردد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Epox-5117 

 )رزین اپوکسی تزریق در دیواره های بتنی و پل ها(

 این بودن مقاوم و پذیری چسبندگی،انعطاف میباشد، ضربه برابر در مقاوم و باال استحکام با رقیق نیمه جزئی دو اپوکسی رزین یک محصول این

 استفاده مورد ترکها در تزریق صورت به پلها و بتنی های دیواره در ترک ترمیم جهت محصول این از شده مکرر، باعث ضربات برابر در  محصول

 .گیرد قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

Epox-7311 

( خستگی برابر در مقاومت باال و مکانیکی استحکام با اپوکسی پایه جزئی دو چسب  ) 

 مکانیکی استحکام به نیاز که ساختاری اتصال کاربردهای برایو  ،می باشد خستگی برابر در مقاوم این محصول یک چسب اپوکسی دو جزئی

 برای (فارنهایت 041) سانتیگراد درجه 01 دمای تا معمولی های سرویس این محصول در. ،ساخته شده استدارند برشی مقاومت و برش باال،

 مورد استفاده قرار می گیرد. اصلی تجهیزات تعمیر یا ساخت شرایط در استفاده

 کاربرد ها

 .است مناسب زیر موارد در کاربرد برای رود، می کار به استفاده دستورالعمل با مطابق و شده مخلوط که هنگامیاین محصول 

 چسباندن پلیت ها

 ها                    براکت چسباندن

 هانصب ساپورت 

 گیره های تحمل بار

 



 

 

 

 سکان                         بلبرینگ نصب

 محفظه های بلبرینگ

 کامپوزیت صفحات اتصال

 

 


