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Thinner
تــیـــنـــــــر

این شرکت در سال ۱۳۸۵ در شهرک سلیمی تبریز با هدف تامین 
مواد اولیه و محصوالت شیمیایی مورد مصرف در طیف گسترده 
ای از صنایع کشور در چندین فاز در زمینی به مساحت ۲۲۰۰۰ 
متر و با زیر بنای ۱۰۰۰۰ متر مربع و با استفاده از پیشرفته ترین 
ماشین آالت و با کادری متخصص شروع به کار نموده و با شعار 
(در کیفیت خوب ، دشمن عالیست) به راه خود ادامه می دهد. 
این شرکت توانسته با تکیه بر تنوع وسیع کاالهای تولیدی و 
سیستم  با  و  نظیر  بی  تولید  ظرفیت  با  و  نظیر  کم  کیفیتی 
تامین  لیست  در  را  خود  نام  علمی،  و  نوین  مداری  مشتری 
کنندگان بزرگ صنایع ایران قرار داده و شریک تجاری و معنوی 

آنان گردد و این افتخاریست در کارنامه این شرکت.

و  آب)  پایه  های  (رزین  امولسیونی  های  رزین  انواع  تولید   -
آلکیدی و پلی استر

بوتیل استات،  ایزو  (بوتیل استات،  تولید حالل های استری   -
متیل استات، اتیل استات و بوتیل گالیکول استات)

- تولید انواع چسب های پایه آب و صنعتی و کفاشی و ...
- تولید انواع حالل ها و تینر های فوری و روغنی و صنعتی

- تولید انواع رنگ های ساختمانی و انواع اسپری
- تولید انواع رنگ های صنعتی و مخصوص چوب

این شرکت با استفاده از کادری متخصص و مدیرانی با تجربه در 
تالش است تا به عنوان شریک تجاری مطمئن در کنار خریداران 
خود باشد و با آنها در راستای سرافرازی کشور عزیزمان همگام و 

همسو گردد.

درباره ما

درباره ما

This company has been established in Tabriz Salimi Town in 

multiple phases in a 22000 square meters land and 10000 square 

meters substructure with the aim of provision of raw materials 

and consumable chemical products in a wide spectrum of the 

country industries by the most advanced machinery and expert 

sta� and continues the way through "in good quality, enemy is 

excellent" slogan. This company could be introduced within the 

list of great suppliers of Iranian industries and became their 

commercial and spiritual partner by focusing on large produc-

tion diversity, rare quality, unique production capacity, and 

modern and scienti�c customer-centric system and that is an 

honor for the company.

- Production of several emulsion (water-based resins) and alkyd 

and polyester resins

- Production of ester solvents (butyl acetate, iso butyl acetate, 

methyl acetate, ethyl acetate and butyl glycol acetate)

- Production of several water-based, industrial, shoe and etc. 

glues

- Production of several solvents, instant, oil and industrial 

thinners

- Production of several building paints and sprays

- Production of several industrial and wood-inclusive paints.

This company is trying to associate with the customers as a 

reliable commercial partner by utilizing the expert sta� and 

experienced managers and getting in line with exaltation of our 

beloved country.

About us

Our activities domain
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thinner 
تینر

High dissolubility and enhancement in paint 
shininess

22000 lucid ۲۲۰۰۰ لوساید
براقیت  افزایش  به  باال و کمک  قدرت حل کنندگی 

رنگ

High dissolubility and usable in humid regions 
and rainy days

22000 humid regions ۲۲۰۰۰ مناطق مرطوب
مناطق  در  استفاده  قابل  باال،  کنندگی  حل  قدرت 

مرطوب و روزهای بارانی

ریتاردر
افزایش دهنده زمان تبخیر، جهت تبخیر مالیم تینر 

افزایش براقیت نهایی

Retarder
Evaporation time multiplier, mild thinner evaporation, 
�nal shininess enhancement

Usable in humid regions and rainy days

12000 humid regions ۱۲۰۰۰ مناطق مرطوب
جهت استفاده در مناطق مرطوب و روزهای بارانی



تینر پلی اورتان ۲۲۲
مناسب برای الکها و رنگهای پلی اورتان، قدرت حل 
کنندگی باال، بدون دخالت در واکنش هاردنر و رنگ 
قابل استفاده در رنگهای دو جزئی سیلروکیلرهای پلی 

اورتانی

Appropriate for polyurethane lac and paints, high 
dissolubility, no intervention in hardener reaction, 
usable in two-component polyurethane sealer and 
killer paints

222 Polyurethane thinner 

تینر اپوکسی ۲۰۳
پلی  و  آمیدی  پلی  انواع  در  اپوکسی  رنگهای  برای 

آمینی
For various polyamide and polyamine epoxy paints

203 Epoxy thinner 

تینر کوره ای ۲۰۱
جهت انواع رنگ های کوره ای حرارت باال و پایین، از 
روی  چاپ  و  اتومیبلی  خانگی،  لوازم  رنگهای  جمله 

قوطی

201 Furnace thinner 

For various high and low temperature furnace 
paints, as in the home appliances, the automotive 
and print on the can

تینر ترافیک ۲۱۸
تبخیر سریع، خشک شدن سریع، برای انواع رنگهای 

لوازم خانگی، اتومبیلی و چاپ روی قوطی

218 Tra�c thinner 

Quick evaporation, quick dry, as in the home 
appliances, the automotive and print on the can

۲۰۸ PVC  تینر
PVC جهت مصرف در چاپ

208 PVC Thinner 

Consumption in PVC print

Industrial thinner 
تینرهای صنعتی



Automobile thinner 
تینرهای اتومبیلی

تینر روغنی ۱۰۱۰ اتومبیلی
برای مصرف در رنگ ها و الک های روغنی اتوموبیلی 
شوندگی  خنک  سرعت  و  سریع  کنندگی  حل  با 

مناسب   

تینر فوری لوساید اتومبیلی ۲۲۰۰۰
لکه  در  مناسب  باال،  براقیت  ایجاد  مالیم،  تبخیر 

گیری، مخصوص رنگ های فوری

 Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۳۴-۱۳۰                        ۱/۴۲۸              ۰/۷۶۰

Distillation range         Refractive index       density
34-130                                         1/428                   0/760

Distillation range        Refractive index       density
56-160                                         1/388                   0/850

Distillation range        Refractive index       density
90-160                                         1/420                   0/884

Distillation range          Refractive index       density
108-116                                         1/470                   0/870

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۵۶-۱۶۰                        ۱/۳۸۸              ۰/۸۵۰

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۹۰-۱۶۰                          ۱/۴۲۰              ۰/۸۸۴

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۱۰۸-۱۱۶                         ۱/۴۷۰              ۰/۸۷۰

تینر مخصوص رنگ ۲۱ ،۲۱۰۰۰ 
تبخیر مالیم، براقیت باال، چسبندگی و سختی باالی 
رنگ با کمک تینر ۲۱۰۰۰ بدون تاثیر در واکنش رنگ 

و هاردنر،مخصوص رنگ های پلی اورتانی ۲۱

تینر مخصوص بیسکوت ۲۳۰۰۰
یکنواختی  و  درخشندگی  به  مناسب،کمک  تبخیر 

سطح رنگ متالیک، مخصوص رنگ های بیسکوت

1010 Oil based auto thinner  

Moderate evaporation brings maximum luster and 
shine, suitable for spot repair and air drying paints.

With assist of thinner 21000 shall be gain maximum 
luster, adherence and hardness through moderate 
evaporation. Idle to chemical reaction of hardener 
and paint. Special for polyurethane paint 21  

23000  Special base coat thinner 

22000 Instant lucid automobile thinner 

 21 ,21000 Thinner special for paint 

Moderate evaporation leads to shine and uniform �lm 
of metallic color, special for base coat colors. 

To be used for automobile paints and lacquer 
based on oil with super fast solubility and 
moderate drying time.



تینر فوری معجزه B ۱۰۰۰۰  آراز  
قابل استفاده با انواع سیلر و کیلر فوری و آستری 

فوری   

تینر فوری کارا A ۱۰۰۰۰  آراز
قابل استفاده با انواع سیلر و کیلر فوری و آستری 

فوری

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۳۴-۱۳۰                       ۱/۳۷۴              ۰/۷۸۸

Distillation range        Refractive index       density
34-130                                         1/374                   0/788

Distillation range         Refractive index       density
34-130                                         1/366                   0/786

Distillation range         Refractive index       density
34-130                                         1/367                   0/794

Distillation range         Refractive index       density
34-130                                         1/373                   0/814

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۳۴-۱۳۰                        ۱/۳۶۶              ۰/۷۸۶

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۳۴-۱۳۰                         ۱/۳۶۷              ۰/۷۹۴

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۳۴-۱۳۰                       ۱/۳۷۳              ۰/۸۱۴

تینر فوری ممتاز ۱۰۰۰۰ آراز
نسبت به ۱۰۰۲۰ با تبخیر مالیم تر و قابل استفاده 

در انواع رنگ فوری  سیلر و کیلر

تینر فوری ۱۲۰۰۰ آراز 
نیترو  فوری  های  رنگ  انواع  در  استفاده  جهت 

سلولزی، سیلر و کیلر

B 10000 ARAZ  Instant magic thinner 

Applicable with various instant sealer and clear and 
instant under coat 

It has slower rate of drying rate as compare to 10020, 
useable in all kind of instant paints and sealer and 
clear 

12000 ARAZ Rapid thinner 

A 10000 ARAZ Instant thinner  

10000  Super Rapid thinner 

To be use in various nitrocellulose paints, sealer and 
clear

To be used with instant sealer and clear and rapid 
under coat 

Instant Thinner 
تینرهای فوری



تینر فوری ۱۵۰۰۰ آراز
نیترو  فوری  های  رنگ  انواع  در  استفاده  جهت 

سلولزی، سیلر و کیلر

تینر لوساید ۲۰۰۰۰ آراز
نیترو  فوری  های  رنگ  انواع  در  استفاده  جهت 

سلولزی، سیلر و کیلر

 Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۳۴-۱۳۰                          ۱/۴۴              ۰/۸۵۷

Distillation range         Refractive index       density
34-130                                          1/44                   0/857

Distillation range         Refractive index       density
34-130                                          1/393                   0/824

Distillation range        Refractive index       density
34-130                                           1/375                      0/8

Distillation range         Refractive index       density
34-130                                          1/389                   0/802

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۳۴-۱۳۰                       ۱/۳۹۳              ۰/۸۲۴

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۳۴-۱۳۰                         ۱/۳۷۵                ۰/۸

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۳۴-۱۳۰                      ۱/۳۸۹               ۰/۸۰۲

تینر فوری ۱۰۰۰۰ سیلویا
نیترو  فوری  های  رنگ  انواع  در  استفاده  جهت 

سلولزی، سیلر و کیلر

تینر فوری ۱۲۰۰۰ سیلویا
نیترو  فوری  های  رنگ  انواع  در  استفاده  جهت 

سلولزی، سیلر و کیلر

15000 ARAZ Rapid thinner 

To be use in various nitrocellulose paints, sealer 
and clear

To be use in various nitrocellulose paints, sealer 
and clear

 12000 SILVIA Instant thinner

20000 ARAZ Lucid thinner 

10000 SILVIA Instant  thinner 

To be use in various nitrocellulose paints, sealer 
and clear

To be use in various nitrocellulose paints, sealer 
and clear

Instant Thinner 
تینرهای فوری



تینر فوری ۲۰۰۰۰ سیلویا
نیترو  فوری  های  رنگ  انواع  در  استفاده  جهت 

سلولزی، سیلر و کیلر

تینر فوری لوساید ۱۰۰۰ یکتا 
نیترو  فوری  های  رنگ  انواع  در  استفاده  جهت 

سلولزی، سیلر و کیلر

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۳۴-۱۳۰                         ۱/۳۹۰              ۰/۸۰۰

Distillation range        Refractive index       density
34-130                                         1/390                   0/800

Distillation range         Refractive index       density
34-130                                         1/396                   0/814

Distillation range        Refractive index       density
34-130                                         1/395                   0/802

Distillation range         Refractive index       density
34-130                                         1/367                   0/806

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۳۴-۱۳۰                         ۱/۳۹۶              ۰/۸۱۴

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۳۴-۱۳۰                        ۱/۳۹۵              ۰/۸۰۲

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۳۴-۱۳۰                       ۱/۳۶۷              ۰/۸۰۶

تینر فوری ۱۰۰۰۰ یکتا
نیترو  فوری  های  رنگ  انواع  در  استفاده  جهت 

سلولزی، سیلر و کیلر

تینر فوری ۹۱۱ یکتا 
نیترو  فوری  های  رنگ  انواع  در  استفاده  جهت 

سلولزی، سیلر و کیلر

 20000 SILVIA instant thinner

To be use in various nitrocellulose paints, sealer 
and clear

To be use in various nitrocellulose paints, sealer 
and clear

911 YEKTA instant thinner 

1000 YEKTA instant Lucid thinner 

10000 YEKTA instant thinner 

To be use in various nitrocellulose paints, sealer 
and clear

To be use in various nitrocellulose paints, sealer 
and clear

Instant Thinner 
تینرهای فوری



Oil based thinner
تینرهای روغنی 

تینر روغنی آراز 

تینر روغنی یکتا 

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۱۳۰-۱۸۰                         ۱/۴۳۱              ۰/۷۷۲

Distillation range         Refractive index       density
130-180                                           1/431                     0/772

Distillation range         Refractive index       density
130-180                                          1/431                    0/772

Distillation range      دانسیته      ضریب شکست
۱۳۰-۱۸۰                         ۱/۴۳۱              ۰/۷۷۲

ARAZ oil based thinner 

YEKTA oil based thinner



Export thinner
تینرهای صادراتی

شرکت پتروماد کیمیا (با برند تجاری آراز، سیلویا و یکتا) بزرگترین تولید کننده و صادر کننده تینر فوری، تینر روغنی، رنگ های  ساختمانی، اسپری، ضد زنگ، چسب چوب به ۱۴ 
کشور جهان میباشد (افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، عراق، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، سوریه، پاکستان، قزاقستان) جهت اطالعات بیشتر با 

شماره واتساپ، ایمو و یا تلگرام ۰۰۹۸۹۱۲۰۲۳۸۴۵۶ تماس حاصل فرمایید. 

The Petromad Kimya Co. is the biggest producer and exporter of cellulosic thinner, synthetic thinner, building paints, spray, rust proof, wood glue to 14 country 
of world: Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia, Armenia, Tajikistan, Iraq, Ukraine, Uzbekistan, Turkey, Kazakhstan.



۱- پایه: الکیدرزین
۲- در انواع فام ها موجود است.

۳- قدرت پوشش تئوری:
۴- براقیت :حداقل ۸۵

۵- وزن مخصوص:
۶- ویسکوزیته:

۱۷- درصد جامد : ۶۰
۸- زمان خشک شدن سطحی: ۵ ساعت
۹- زمان خشک شدن عمقی : ۲۴ ساعت

۱۰- تینر مصرفی : تینر روغنی آراز

Gloss Alkyd Oil Paint
رنگ روغنی براق آلکیدی

مشخصات فنی: (رنگ سفید) 

ویژگیها:
۱- پوشش و براقیت عالی

۲- پایداری نوری و مقاومت جوی باال
۳- دارای مهر استاندارد.  

روش استفاده:
و  و غبار  از گرد  باید تمیز خشک و عاری  ۱- سطوح 

هرگونه ذرات خارجی باشد.
از  استفاده  با  صاف  ایجاد سطح  و  نقاط  ترمیم   -۲

بتونه روغنی امکان پذیر است.
۳- از آستری و ضدزنگ روغنی (بسته به نوع کاربرد) 

بعنوان زیر الیه استفاده شود.
با تینر  ۴- رنگ براق روغنی آراز به مقدار مورد نیاز 
روغنی رقیق و با پیستوله، قلم مو یا غلتک استعمال 

گردد.
مواردمصرف: 

بعنوان رنگ رویه تزئینی برای سطوح گچی، سیمانی، 
رنگ  با  اختالط  در  و  تنهایی  (به  فلز  و  چوب  بتنی، 

مات) قابل استفاده می باشد.
انبارداری: 

۱- در محیط سرپوشیده ، خشک ، حداکثر دمای ۳۰ 
درجه

۲- انبارداری ۱ سال 
احتیاط: 

۱- این محصول اشتعال پذیر است از آتش دور نگهدارید.
با  سریعًا  پوست  و  چشم  با  تماس  صورت  در   -۲
به  نیاز  و در صورت  داده  آب و صابون شستشو 

نمائید. مراجعه  پزشک 
۳- دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.

۴- مطابق استاندارد های بین المللی در زمان مصرف، 
از تهویه مناسب استفاده نمائید. 

بسته بندی: 

Technical Speci�cation:
1. Base: Alkyd Resin
2. Available in all colors
3. Theoretical coverage power: 10 m2/lit
4. Gloss: at least 85
5. Density: 1/13 gr/cm3

6. Viscosity: 95-100 Craps
7. Solid content: 60
8. Super�cial drying time: 5 hr
9. Deep drying time: 24 hr
10. Recommended thinner: Araz oil thinner

Features:
1. High covering power
2. High light and weather resistant
3. With standard certi�cate

Instruction: 

1. Surfaces must be clean and free from dust and 
other particles 
2. Use oil putty to restore speckles and surface 
Smoothing
3. Use Lining or Oil Anti Rust (depending on 
application) as undercoat
4. Dilute it with Araz oil thinner and apply to the 
surface with spray gun, brush or roller moothing   

Can be applied: 

As decorative top coat on plaster, concrete, 
cement, wooden and metal surfaces (solely or mix 
with matt paint)

Storage: 
1. Shelf life 1 year as long as kept in a dry and 
covered place
2. Store max at 30oC   

Caution:

1. This product is �ammable, keep away from �re   
2. In case of eye or skin contact, immediately wash 
with water and soap, see a physician if necessary   
3. Keep out of reach of children
4. International standard ventilation is required 
when using 

Packing: 

۱- ربعی فلزی
۲- کیلوئی فلزی

۰/۱۷۵ لیتر
۰/۸۱ لیتر

(۲۵ تایی)
(۱۲ تایی)

۳- گالنی فلزی
۴- حلب فلزی

۳/۲۵ لیتر
۱۴/۲ لیتر

(۴ تایی)

(25 pcs)0.175 L
(12 pcs)0.81 L
(4 pcs)3.25 L

14.2 L

۱۰ m2/lit

۱/۱۳ gr/cm3

۹۵-۱۰۰ Craps



Matt Alkyd Oil Paint
پوشرنگ روغنی مات آلکیدی

مشخصات فنی: (رنگ سفید) 

ویژگیها:
۱- چسبندگی و قابلیت انعطاف باال.

۲- پوشش باال.
۳- مقاومت نوری و جوی باال.

۴- دارای مهر استاندارد. 
روش استفاده:

۱- سطوح باید تمیز خشک و عاری از گرد و غبار و هر 
نوع ذرات خارجی باشد.

از  با استفاده  ایجاد سطوح صاف  و  نقاط  ۲- ترمیم 
بتونه روغنی امکان پذیر است.

۳- از آستری و ضد زنگ روغنی (بسته به نوع کاربرد) 
بعنوان زیر الیه استفاده شود.

۴- رنگ مات روغنی آراز  به مقدار مورد نیاز با تینر 
روغنی رقیق و با پیستوله قلم مو یا غلتک استعمال گردد. 

مواردمصرف: 
گچی،  سطوح  برای  تزئینی  رویه  رنگ  بعنوان   -۱

سیمانی، بتنی، چوبی و فلزی.
رنگ  انواع  روغنی،  براق  رنگ  با  نمودن  مخلوط  ۲-با 

های نیم براق و نیم مات حاصل می گردد.
انبارداری: 

۱-محیط سر پوشیده خشک ، حداکثر دما ۳۰ درجه. 
۲-انبارداری ۱ سال 

احتیاط: 
دور  آتش  از   . است  پذیر  اشتعال  محصول  این   -۱

نگهدارید.
۲- در صورت تماس با چشم یا پوست سریعًا با آب 
پزشک  به  نیاز  در صورت  و  داده  وصابون شستشو 

مراجعه نمائید.
۳- دور ازدسترس اطفال نگهداری نمائید.

زمان  در  المللی  بین  های  استاندارد  با  مطابق   -۴
مصرف، از تهویه مناسب استفاده نمائید.

بسته بندی: 

Technical Speci�cation:
1. Base: Alkyd resin
2. Color: White
3. Theoretical coverage power: 10 m2/lit
4. Gloss: 4
5. Density: 1/5 gr/cm3

6. Viscosity: 104-107 Craps
7. Solid content: 73
8. Super�cial drying time: 1 hr
9. Deep drying time: 16 hr
10. Recommended thinner: Araz oil thinner

Features:
1. High gloss & �exibility
2. High covering power
3. High light and weather resistant
4. With standard certi�cate 

Instruction: 
1. Surfaces must be clean and free from dust and 
other particles
2. Use oil putty to restore speckles and surface 
smoothing
3. Use Lining or Oil Anti Rust (depending on 
application) as undercoat
4. Dilute it with Araz oil thinner and apply to the 
surface with spray gun, brush or roller  

Can be applied: 

1. As decorative top coat on plaster, concrete, 
cement, wooden and metal surfaces
2. For semi gloss and semi matt paints, mix it with 
gloss oil paint 

Storage: 
1. Store max at 30oC
2. Shelf life 1 year as long as kept in a dry and 
covered place
Caution:

1. This product is �ammable, keep away from �re   
2. In case of eye or skin contact, immediately wash 
with water and soap, see a physician if necessary   
3. Keep out of reach of children
4. International standard ventilation is required 
when using 

Packing: 

۱- کیلوئی فلزی
۲- گالنی فلزی

۰/۸۱ لیتر
۳/۲۵ لیتر

(۱۲ تایی)
(۴ تایی)

۱۴/۲ لیتر۳- گالنی فلزی

(12 pcs)0.81 L
(4 pcs)3.25 L

14.2 L

۱۰ m2/lit

۱/۵ gr/cm3

۱۰۴-۱۰۷ Craps

۱- پایه :الکیدرزین
۲- فام رنگ : سفید

۳- قدرت پوشش تئوری:
۴- براقیت: ۴

۵- وزن مخصوص:
۶- ویسکوزیته: 

۷- درصدجامد: ۷۳
۸- زمان خشک شدن سطحی: ۱ ساعت
۹- زمان خشک شدن عمقی: ۱۶ ساعت

۱۰- تینرمصرفی: تینر روغنی آراز 



مشخصات فنی: 

ویژگیها:
۱- غیرسمی

۲- غیر آتشگیر
۳- شفاف و بی رنگ
۴- چسبندگی عالی

روش استفاده:

مواردمصرف: 
وینیل  پلی  پایه  بر  یک چسب   ۳۰۰۰ چوب  چسب 
آب  در  شده  دیسپرس  که  است  سنتزی  استات 
(چوبهای  چوبها  انواع  چسباندن  برای  و  میباشد 

سخت ونرم) و فرمیکا و ... بکار برده میشود. 

انبارداری: 
۱- در محل سرپوشیده و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

۲- درجای خشک ودمای باالی C°۵ نگهداری گردد.
۳- دور از دسترس اطفال نگهداری شود. 

احتیاط: 

بسته بندی: 

Technical Speci�cation:
1. Base: Poly vinyl acetate
2. Appearance: Latex
3. Viscosity: 40000± 5000 cp
4. Solid content: 40 ±1%   
5. Diluting solvent: Water
6. Density: 1.05 gr/cm3 (at 25oC)
7. Color: White 

Features:

1. Non toxic
2. Non �ammable
3. Transparent & colorless
4. High adhesion 

Instruction: 

1. Surface must be clean, dry and free from oil, 
grease, dust & particles
2. Apply the adhesive to the surface
3. Place two surfaces on each other
4. Then press at least for 20 minutes
Attention: At low temperature, press time increases 

Can be applied: 

The base of this adhesive is synthetic poly vinyl 
acetate which is dispersed in water and can be 
used for bonding various types of wood (hard & 
soft woods), Formica and ... 

Storage: 
1. Store indoor & away from sunlight
2. Keep in a dry place and above 5oC
3. Keep out of reach of children 

Caution:

1. Apply the product above 5oC
2. Wash with water in case of skin contact
3. Store in plastic & non-metal containers
4. International standard ventilation is required 
when using 

Packing: 

۱ - پت کیلویی
۲- پت گالنی

۰/۷۵۰ کیلوگرم
۴ کیلوگرم

(۱۶ تایی)
(۴ تایی)

۲۱/۵ کیلوگرم۳- حلب پالستیکی

(16 pcs) 0.750 kg
(4 pcs) 4 kg

21.5 kg

3000 Wood Adhesive
چسب چوب ۳۰۰۰

١- سطوح باید تمیز، خشک و عاری از روغن، چربی، 
گرد و غبار و ذرات باشد.

٢- چسب چوب ٣٠٠٠ را روی سطح مورد نظر بمالید. 
٣- دوسطح مورد نظر را روی هم قراردهید.

٤- سپس به مدت حداقل ٢٠ دقیقه تحت فشار قرار 
دهید.

توجه: زمانیکه درمحیط سرد کار میکنید ، مدت زمان 
تحت فشار افزایش می یابد.

۱- در دمای باالی  C°۵ استفاده گردد.
۲- درصورت تماس با پوست با آب شستشو دهید. 
نگهداری گردد.  فلزی  و غیر  ۳- درظروف پالستیکی 

1- پایه: پلی وینیل استات
2- ظاهر: التکس

             ٥٠٠٠±٤٠٠٠٠ CP :3- ویسکوزیته
4- درصدجامد :  %1 ± 40

5- رقیق کننده: آب
(25oC ) 6- وزن مخصوص:  1/05 گرم بر سانتیمتر مکعب

7-  رنگ سفید 



مشخصات فنی: 

ویژگیها:
1- غیر سمی

2- غیر آتش گیر
3- مات و بیرنگ

4- چسبندگی عالی

روش استفاده:
1- سطوح باید تمیز، خشک و عاری از روغن، چربی، 

گرد و غبار و ذرات باشد.
2- چسب 2000 را به روی یک سطح مورد نظر بمالید. 

3- دو سطح مورد نظر را روی هم قراردهید.
4- سپس به مدت حداقل 20 دقیقه تحت فشار قرار 

دهید.
میکنید، مدت  کار  محیط سرد  در  که  زمانی  توجه: 

زمان تحت فشار افزایش می یابد. 

مواردمصرف: 

انبارداری: 
۱- در داخل انبار و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

۲- درجای خشک و دمای باالی C°۵ نگهداری گردد.
۳- دور از دسترس اطفال نگهداری شود. 

احتیاط: 
۱- در دمای باالی C°۵ استفاده گردد.

۲- در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
۳- در ظروف پالستیکی و غیر فلزی نگهداری گردد. 

بسته بندی: 

۱- پت کیلویی
۲- پت گالنی

۰/۷۵۰ کیلوگرم
۴ کیلوگرم

(۱۶ تایی)
(۴ تایی)

۲۱/۵ کیلوگرم۳- حلب پالستیکی

(16 pcs) 0.750 kg

21.5 kg
(4 pcs) 4 kg

Technical Speci�cation:

1. Base: Poly vinyl acetate
2. Appearance: Latex
3. Viscosity: 30000 ± 5000 cp
4. Solid content: 30 ± 1%
5. Diluting solvent: Water
6. Density: 1.05 gr/cm3 (at 25oC)

Features:

1. Non toxic
2. Non �ammable
3. Matt & colorless
4. High adhesion 

Instruction: 

1. Surface must be clean, dry and free from oil, 
grease, dust & particles
2. Apply the adhesive to the surface
3. Put two surfaces on each other
4. Then press for 20 minutes 
Attention: At low temperature, press time increases 

Can be applied: 

The base of this adhesive is synthetic poly vinyl 
acetate which is dispersed in water and can be 
used for bonding various types of wood (hard & 
soft woods), Formica and ...

Storage: 

1. Store indoor & away from sunlight
2. Keep in a dry place and above 5o C
3. Keep out of reach of children 

Caution:
1. Apply this product above 5o C

2. Wash with water in case of skin contact

3. Store in plastic & non-metal containers

Packing: 

2000 Wood Adhesive 
چسب چوب ۲۰۰۰

1- پایه: پلی وینیل استات
2- ظاهر: التکس

  ٥٠٠٠±٣٠٠٠٠ CP :3- ویسکوزیته
4- درصدجامد: %1 ± 30

5- رقیق کننده: آب
25oC  6- وزن مخصوص: 1/05 گرم بر سانتیمتر مکعب

چسب 2000  یک چسب بر پایه پلی وینیل استات 
سنتزی است که دیسپرس شده در آب میباشد و 
برای چسباندن انواع چوبها (چوبهای سخت ونرم) و 

فرمیکاو ... بکار برده میشود. 



دفـتـر فـروش: تبــریـز، جـاده آذرشهـر، پایـیـن تر از  تـراکـتـورســازی، جـنـب جـهـان ابـزار
تلفن: ٣٣١ ٢٤٧ ٣٤ - ٠٨٢ ٢٤٩ ٣٤ - ٠٩٣ ٢٤٥ ٣٤ (٠٤١)     فکس: ٢١٩ ٢٤٧ ٣٤ (٠٤١)

کارخـانه: تـبـریـز، جاده آذرشهـر، شـهرک صنعتی شهید سلیمی، ٣٠ متری چهارم شمالی
تلفن: ١٩٦ ٣٢٨ ٣٤ (٠٤١)                                             فکس: ١٩٧ ٣٢٨ ٣٤ (٠٤١)

Sales  O�ce: Next to Jahan Abzar, Near the Teraktor Sazi Company, Azarshahr
Road, Tabriz, Iran
Tel: (+98 41) 342 429 082 – 342 473 31 - 342 450 93       Fax: (+98 41) 342 472 19

Add: 4th Northern Road (30 Meter), Shahid Salimi Ind. Zone, Azarshahr
Road, Tabriz, Iran      Tel: (+98 41) 343 281 96      Fax: (+98 41) 343 281 97

www.petro-mad.com       info@petro-mad.com
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