
 



 شرکت رنگسازی خورشید ارغوان در یک نگاه

در سال  )سهامی خاص( گروه صنایع شیمیایی خورشید ارغوان

توسط گروهی از متخصصان صنعت رنگ با هدف  1373

تولید انواع رنگهای صنعتی،ساختمانی ،دریایی و انواع تینر 

تاسیس گردید.این شرکت به عنوان اولین و بزرگترین واحد 

تولید رنگ و پوشش های صنعتی در غرب کشور، در تولید و 

ده از ارائه  انواع پوشش های صنعتی و محافظتی و با استفا

رنگهای صنعتی   اجرایدانش روز در امر تولید،فروش و 

توانسته است خدمات ارزنده ای به صنعتگران و مصرف 

 کنندگان به ویژه در غرب کشور بنماید.

با توجه به تجربه سال ها پژوهش و  شرکت خورشید ارغوان

فعالیت در تولید پوشش هاي حفاظتي و با اتكا به دانش و مهارت 

تخصص و كارآمد، بهره گیري از تجهیزات مدرن نیروهاي م

آزمایشگاهي، امكانات پیشرفته تولید و كنترل كیفیت صحیح 

وهمچنین قیمت مناسب محصوالت ،سرویس محصوالت خود 

دهی سریع و دقیق توانسته است رضایت مشتریان خود را جلب 

نماید.مدیریت این شرکت خود را متعهد می داند که با 

 و  ISO 9001:2008 بکارگیری سیستم

الف:ارتقاء دانش فنی،افزایش بهره وری و رضایت مندی 

 نیروی انسانی

 ب:شناسایی و تامین نیاز مشتریان با هدف تامین رضایت آنها

 ج:ارتقاء سطح کیفیت محصوالت

د:بهبود فرایندهای کاری در جهت بهبود مستمر اثر بخشی 

 سیستم مدیریت کیفیت 

 تجهیزات نوین تولید و:استفاده از تکنولوژی و

 گامی در جهت خدمت به صنعت و اقتصاد کشورمان بردارد.

 

 

این شركت آماده ارایه خدمات مشاوره انتخاب سیستم، ارائه 

راهكار و پیشنهاد محصوالت تخصصي، برگزاري دوره هاي 

آموزشي مورد نیاز مصرف كنندگان و پیمانكاران در قالب 

سي رنگ بوده و با پشتیباني كارگاه هاي آموزشي اجرا و بازر

تیم خدمات فني و نظارت بر اجرا تا پایان پروژه مشتریان خود 

 .را همراهي خواهد نمود

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ISO 9001:2008دارنده گواهینامه مدیریت 

  دارای نشان استاندارد ملی ایران

 دارای تائیدیه از دانشگاه پژوهشگاه صنعت نفت

 دارای تائیدیه از دانشگاه نیرو

 دارای تائیدیه از پژوهشگاه پتروشیمی

 صنعتی امیرکبیردارای تائیدیه از دانشگاه 

 عضویت تعاونی تولیدکنندگان رنگ و محصوالت وابسته

 عضویت در انجمن خوردگی ایران

 عضویت اتاق صنعت و معدن کرمانشاه

 

 

  

 گروه صنایع شیمیایی خورشید ارغوان



 

 لیست تولیدات شرکت خورشید ارغوان:

 

 پوششهای صنایع پتروشیمی،پاالیشگاه و نیروگاه ها

پرایمرهای زینک ریچ اپوکسی،زینک اتیل سیلیکات،زینک 

 فسفات اپوکسی،زینک کرومات اپوکسی،کولتار اپوکسی

 پوشش های میانی و هایبیلد اپوکسی

 پوشش های رویه اپوکسی

مخازن و لوله های آب پوششهای اپوکسی مخصوص 

 آشامیدنی

 پوشش های پلی اورتان

 کف پوش های اپوکسی و پلی اورتان

 پوششهای نسوز و سیلیکونی

 

 پوششهای هواخشک و صنعتی

 پوششهای مخصوص صنایع سوله سازی

 رنگ های آلکیدی )پرایمر،میانی و رویه(

 رنگهای صنایع فلزی و کابینت

 رنگهای ترافیکی

 پوشش های چوب

 رنگهای فوری)سلولز نیترات(

 سیلر،کیلر،نیم پلی استر

 پلی استر ایستاده

 پوشش های اپوکسی

 پوششهای پلی اورتان

 

الک های کوره ای و شارالک مخصوص باالست و 

 الکتروموتور ها

)فوری،اپوکسی،کوره ای،پلی اورتان  انواع تینرهای صنعتی

 و.......(



 

 

 

 

 
 عنوان سیستم پوششی

 

 
 سیستم پوششی

 

 سازمان تایید کننده

 
 پوششهای ضد خوردگی

 

 
زینک اتیل سیلیکات،میانه اپوکسی،رویه پلی 

 اورتان

 
 پژوهشگاه صنعت نفت

 
 پوششهای ضد خوردگی

 

 
زینک ریچ اپوکسی،میانه اپوکسی،رویه پلی 

 اورتان

 
 پژوهشگاه صنعت نفت

 
 پوششهای ضد خوردگی

 

 
 زینک فسفات پلی آمید اخرایی اپوکسی

 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
 پوششهای ضد خوردگی

 

 
 اپوکسی گلس فلیک

 
پژوهشگاه تحقیقاتت 
 صنعتی پارس پژوهان

 
 پوششهای بهداشتی

 

 
 رنگهای فوری بر پایه سلولز نیترات

 
پژوهشگاه صنعت نفت 

 پردیس

 
 پوششهای آلکیدی

 

 
 آلکیدیضد زنگ اخرایی،میانه آۀکیدی،رویه 

 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
رنگهای بهداشتی مخازن و لوله 

 های آب آشامیدنی

 
 اپوکسی پلی آمید و اپوکسی پلی آمین

 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
 پوشش آلکیدی

 

 
 پرایمر زینک کرومات آلکیدی

 

 سازمان استاندارد ایران

 
 پوششهای دریایی

 

 
 پوشش ضدخزه

 
پژوهشگاه تحقیقات صنعتی 

 پارس پژوهان

 
 پوششهای نسوز

 

 
 درجه  054و  054رنگ نسوز 

 
 پژوهشگاه نیرو

 
 پوششهای آلکیدی

 

 
 رنگ زینک کرومات آلکیدی

موسسه تحقیقاتی رنگ 
 امیرکبیر )مترا(

 لیست تائیدیه های فنی محصوالت تولیدی شرکت خورشید ارغوان

Khorshid Arghavan Co. 

www.kh-arghavan.com 



 

 

گرماسخت  دو جزیی و پوششهایی، اپوکسیپوشش های 

با  ییا ترموست هستند که از واکنش شیمیایی رزین اپوکس

بدست می آیند و به و...هاردنرهای پلی آمید یا پلی آمین 

دلیل دامنه خواص گوناگون و مطلوب، طیف گسترده ای 

 .از تولیدات رنگ صنعتی را به خود اختصاص می دهند

 آب وبرابر پلی آمید دارای پایداری بهتر در  های  اپوکسی

و  فیلم انعطاف پذیرترو هستند مناطق مرطوب  در

درحالیکه دارای ؛دنچسبندگی بهتری روی سطح دار

پلی های اپوکسی  می باشند.اما مقاومتهای عمومی کمتری 

شیمیایی واسیدهای  آمین پایداری بهتری در مقابل مواد

د.بطورکلی نورده های نفتی دار, حاللها و فرآضعیف,قلیاها

این پوشش ها به دلیل مقاومت باالیی که در برابر رطوبت، 

جایگزین ،د ناصطکاک و عوامل جوی و شیمیایی دار

د. رنگ نمناسبی برای پوشش های محافظتی می باش

اپوکسی پس از خشک شدن کامل، قابل شستشو بوده و به 

ییر شکل علت داشتن خاصیت انعطاف پذیری در مقابل تغ

های سطحی سازه، مقاومت می کند و همین طور بسیار 

 ضربه پذیر است.

 

 : دندر موارد زیر کاربرد های زیادی دار این پوششها

های مورد استفاده در صنایع  رنگ ها و پوشش

،پاالیشگاه ها،نیروگاه ها،نواحی ساحلی و پتروشیمی

، قالب های صنعتی و دریایی و سایر مناطق صنعتی

کامپوزیت ها، سامانه های الکتریکی و الکترونیک 

و  فلزی، چوبی سطوحو بر روی  مصارف خانگی،

 .کرد سیمانی

 :انواع پوششهای اپوکسی پلی آمید خورشید ارغوان

 KH-EPD 401ی پلی آمید پرایمر اپوکس

 KH-EPD 402پلی آمید اکسید اهن اخرایی  پرایمر اپوکسی

 KH-EPD 403پرایمر اپوکسی  اکسید آهن میکایی پلی آمید 

 KH-EPD 404پلی آمید  زینک فسفات پرایمر اپوکسی

 KH-EPD405پرایمر اپوکسی زینک کرومات پلی آمید 

 KH-EPD 406پرایمر اپوکسی زینک ریچ پلی آمید 

 KH-EPD 407پرایمر اپوکسی دریایی 

 KH-EPD 501میانی اپوکسی پلی آمید 



 KH-EPD 502اپوکسی پلی آمید MIO میانی 

 KH-EPD 503(هایبیلد اپوکسی پلی آمید HIGH BUILDمیانی )

 KH-EPD 601رویه اپوکسی پلی آمید 

  KH-EPD 602 رویه اپوکسی دریایی

 KH-EPTAR 700کولتار اپوکسی پلی آمید 

 KH-EPN 750پوشش اپوکسی مخازن آب آّشامیدنی 

 KH-EPN 800گروت اپوکسی پلی آمین 

 KH-EPN 850گلس فلیک اپوکسی پلی آمین 

 KH-EPN 900ماستیک اپوکسی پلی آمین 

  KH-EPLACکپسوله ساز اپوکسی 

 کفپوش اپوکسی خورشید ارغوان:

: این روکش یک محصول دو جزئی بر کفپوش اپوکسی

آمین می باشد که باعث ی رزین اپوکسی و هاردنر پلیپایه

سایشی کف می گردد. باال رفتن مقاومت شیمیایی و 

مقاومت مکانیکی باالی این پوشش آن را گزینه مناسبی 

برای استفاده در کف کارخانه ها ، صنایع نظامی و در 

واقع در مکان هایی که وسایل سنگین از قبیل لیفتراک 

تردد دارند ، نموده است. سخت بودن این پوشش منجر به 

و  مصارف متعدد آن برای کاربرد در مصارف درونی

 .بیرونی ساختمان گشته است

 KH-EPD  FLOOR پرایمر کف اپوکسی پلی آمید

  KH-EPN FLOORکفپوش اپوکسی پلی آمین

 

 

 

 

 

 



 

های ی رنگ ها از دستهاین رنگپوشش پلی اورتان:

شونده با سخت پلی ال دوجزئی و بر پایه رزین آکریلیک

دارای مقاومت  پس از اجرا که ها هستندپلی ایزوسیانات

 های پلیرنگ.سایشی و ضربه پذیری باال می باشد 

ها ورتانی قابلیت اعمال بر روی انواع سطوح و پوششا

 الیه نهایی نواز به عنواندلیل ظاهر چشمرا داشته و به 

های رنگ .گیرندمورد استفاده قرار می )تاپ کوت(

یورتان به دلیل مقاومت در برابر نور خورشید و پلی

ومت مقا ،چسبندگی عالی به زیرآیند ،شرایط آب و هوایی

ظاهر زیبا  ،در برابر نفوذ مواد اسیدی و بازی و شیمیایی

و  سرعت خشک شدن باال ،و یکنواخت با براقیت مناسب

این پوشش  بسیار کاربردی هستند.تنوع رنگی بسیار زیاد 

،پل کشتی هاعرشه  برای رنگ آمیزی سطوح فلزی درها 

پوشش های حفاظتی  الیه تاپ کوت بر روی…های عابر و

و ماشین   وسایل،برای جلوگیری از گچی شدن اپوکسی

استفاده در ،رنگ آمیزی قطعات خودرو، آالت کشاوزی

ها و رنگ آمیزی اسکله،پاالیشگاه های پتروشیمی

از پوششهای پلی اورتانی استفاده می و... نفتی سکوهای

 شود.

 :خورشید ارغوان تولید پوشش پلی اورتان      

 KH-PU 700تاپ کوت پلی اورتان       
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جزیی بر پایه دوستر آیک اتیل سیلیكات، پرایمر زینک 

د روي گري باالر صد بسیادر است کهت تیل سیلیکااین رز

از خوردگی سطوح خارجی مخازن، فیلم خشک در 

ها، پاالیشگاهها، ساختارهای فوالدی پلها، پتروشیمی

و شیمیایی ولکتراطریق از مخازن نگهداری سوخت 

 از خوردگی همچنینمیکند. جلوگیریي حفاظت کاتد

شیمیایی، بدنه وسایل های محتوی حالل و موادتانکر

های خارج از آب جلوگیری تأسیسات دریایی و سکو

 وها خام والکلمحصوالت نفتدر برابر مقاومت کند. می

این ویژگیهای گراد  یدرجه سانت ۴۰۰تا  یمقاومت حرارت

است که آستر  ینکته ضرور نیتوجه به ا ،باشدیم پوشش

مناسب  ییایو قل یدیاس یهاطیمح یبرا کاتیلیس لیات

ند توامیکرون می ۷۵یک الیه با ضخامت فیلم  .باشدینم

هوایی وآب تغییرات برای حفاظت سطوح در برابر

مواردی که سطوح دارای خلل و در وکاربرد داشته باشد

میکرون  ۱۲۵، این ضخامت تا حدود فرج زیادی باشد

های باالتر از یابد . استفاده از آن در ضخامتافزایش می

میکرون بدلیل احتمال ایجاد ترک بر روی  ۱۲۵

با یک  . تنها شودتوصیه نمی ( mud crackingآن) 

برابر توان سطح را دراتیل سیلیکات می پوشش الیه

)به دلیل تشکیل هوایی محافظت نمود.وتغییرات آب

نمکهای روی در هوای آلوده بایستی از رنگ رویه در 

عنوان الیه اول در  این پوشش به سیستم استفاده نمود(.

 .شودهای مقاوم حرارتی بکار گرفته میسیستم رنگ

در سیستمهای رنگ اپوکسی  پرایمر زینک اتیل سیلیکات

استفاده می  و درمحیطهای خورنده صنعتی  و پلی اورتان

 .شود

      پوشش پرایمراتیل سیلیکات شرکت خورشید      

 :ارغوان

 950ET -KH پرایمر زینک اتیل سیلیکات       

 

 

 

 

 

 معرفی پرایمر زینک اتیل سیلیکات خورشید ارغوان
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پوششهای تک جزیی اپوکسی استر  پوشش اپوکسی استر:

پوششهای هواخشک با خشک شدن سریع می باشند که 

عنوان دارای مقاومت شیمیایی نسبتاً خوبی بوده و بیشتر 

پوشش های بازدارنده عمل می کنند. با تشکیل یک الیه 

د. این نشواز سطح می محافظت سبب انفعال روی بستر فلز 

و واکنش پذیری با آب ، مواد شیمیایی و سایر کار از جذب 

. اپوکسی استرها دارای مواد خورنده جلوگیری می کند

چسبندگی بسیار باال و انعطاف پذیری عالی و پایداری 

رنگ می باشند اما حفظ براقیت خوبی ندارند و معموالً 

بخاطر ایجاد حالت پودری در سطح )گچی شدن( در اثر 

محوطه بیرونی به کار برده نمی تابش نور خورشید، در 

در سازه های صنعتی و دریایی مانند پاالیشگاه ها، شود. 

کارخانه های پتروشیمی ، پل ها ، مخازن و کارخانه های 

جای فاضالب آب مورد استفاده اند وبطورکلی در هر

دیگری که نیاز به مقاومت بیشتری نسبت به الکید باشد از 

اوم در برابر شرایط شیمیایی این سیستم به عنوان پوشش مق

 .مالیم جوی )اتمسفری( استفاده می گردد

 

تولید شرکت رنگ خورشید پوششهای اپوکسی استر 

 ارغوان به شرح زیر است:

 KH- EPA 800پرایمر اپوکسی استر 

 KH- EPA 850پرایمر زینک ریچ اپوکسی استر

  KH-EPA 900میانی اپوکسی استر

 KH-EPA 950رویه اپوکسی استر



 پوشش کوره ای خورشید ارغوان:

بگگگگگش ا ي گگگگگل خش اگگگگگش   گگگگگ    گگگگگ  رنگگگگگه اگگگگگ ر     

يدن گگگگگگ م بگگگگگگش ا گگگگگگ  يگگگگگگ  ر  اگگگگگگ ر   ن گگگگگگ    گگگگگگش 

گيگگگگگگگ و رنگگگگگگگه اگگگگگگگ ر     گ  گگگگگگگش  گگگگگگگش يگگگگگگگ و   خگگگگگگگ  

ا ي گگگگگل   ب گگگگگ س ب گگگگگ ر  هي گگگگگ    گگگگگ    گگگگگ  سخگگگگگش 

   گگگگگگ ر  گگگگگگش گ ونگگگگگگد تور هگگگگگگ  خبش  گگگگگگ رو  هگگگگگگ   و  

قگگگگگ  ر  گگگگگش گي نگگگگگد اگگگگگش  گگگگگ ت  بگگگگگ     گگگگگش    ي گگگگگش  

   طگگگگگ د ب يگگگگگد   ي ق يگگگگگ  هگگگگگ  خ  يگگگگگي گگگگگ   ش ن   گگگگگش 

     يگگگگگگ  هگگگگگگ ي   هگگگگگگ  خ    گگگگگگ    هگگگگگگ     گگگگگگ  ي  

 گگگگگگگ نيش  ا بي گگگگگگگ  نيگگگگگگگي   نش    يگگگگگگگي     ه گگگگگگگ خش  

خخچگگگگگگگگگگگگگگگ ر   ت ي   و ر   اگگگگگگگگگگگگگگگ     نبيگگگگگگگگگگگگگگگ      

 . ... هگگگگگگگگگگگ  خ  ن   ي يگگگگگگگگگگگ   ت  يگگگگگگگگگگگ  

 گگگگگگ بش ور  ق بگگگگگگ  ن    گگگگگگ  و   ق ت گگگگگگ   خگگگگگگ  رنيلگگگگگگ 

اگگگگگگگگگگ و ا  گگگگگگگگگگد    گگگگگگگگگگ  و يگگگگگگگگگگي ي خش  ب گگگگگگگگگگ  ش ت    

نگگگگ ی ريخگگگگ   بگگگگ     گگگگش بگگگگشرنيلگگگگ   اگگگگ ر     .نگگگگدو ر

  ا ا گگگگگگ  ا خگگگگگگش بگگگگگگش رنيلگگگگگگ   اگگگگگگ ر     ن  يگگگگگگد ن ي 

  ه   ت  ا خ ي  ا ر      ق ي     ي ند 

  ن  ی ا ي ل   ا ر       رييد  ر   م 

)ب ا خگگگگگگگگگش  ا ا گگگگگگگگگ   -210KHا يگگگگگگگگگ  اگگگگگگگگگ ر     

  ه  (

 

)ب ا خگگگگگگگگگگگگگگگگگگش  -KH 215ا يگگگگگگگگگگگگگگگگگگ  اگگگگگگگگگگگگگگگگگگ ر     

   ا خ ي (

 

 -KH 216ا يگگگگگگگگگگگگ  اگگگگگگگگگگگگ ر     ن  يگگگگگگگگگگگگد ن گگگگگگگگگگگگي  

 )ب ا خش ن  يد(

)ب ا خگگگگگگگگش ريخگگگگگگگگ   گگگگگگگگ    -KH 217سو اگگگگگگگگ ر     

  دخ  خد يد (

)بگگگگگگ  ا خگگگگگگش ريخگگگگگگ   گگگگگگ    -KH 218سو اگگگگگگ ر     

  دخ  خد يد (



 

پوشش های مقاوم حرارتی یا  پوشش های نسوز:

یکی از انواع پوشش های صنعتی هستند  رنگهای نسوز

شده  طراحیرزین سیلیکونی و پیگمنت آلومینیوم پایه برکه 

حرارتی رزین سیلیکونی به همراه  ت. خواص مقاومندا

 250دمای پیگمنت آلومینیوم سبب شده تا این نوع رنگ ها 

. این پوشش دندرجه سانتی گراد را تحمل نمای 650الی 

به دلیل عدم رنگ پریدگی و حفظ خاصیت در دماهای ها 

کوره  یجداره داخل نه،یشوم وارید یپوشش داخل یبرا ،باال

برق،  یها روگاهیها، ن شگاهیدودکش ها، پاال لرها،یها، بو

لوله ها و مخازن استفاده  ،ییایمیش یکارخانه ها زاتیتجه

نوع رنگ در  نیا یکاربرد اصل یبه طور کلد.نشو یم

باال  یاست که در تماس ممتد با حرارت و دما یسطوح

به عنوان یک الیه مجزا بر روی  هااین پوششباشند. یم

سطوح هم چنین انواع سطوح از جمله سطوح فلزی و 

و نحوه اجرای آن به  ندآستر خورده قابل اعمال ا

 30تا  20صورت تک الیه با ضخامت فلیم خشک  بین 

  .میکرون است

تولید شرکت های مقاوم حرارتی رنگ نسوز یا رنگ

 :به شرح زیر است خورشید ارغوانرنگ 

 C250° رنگ نسوز مقاوم تا دمای –

 C450° رنگ نسوز مقاوم تا دمای –

 C650° رنگ نسوز مقاوم تا دمای –

بسته به کاربرد و دمایی که سطح مورد نظر در آن قرار 

دارد و با توجه به شرایط کار و محیط آب و هوایی، رنگ 

نسوز متناسب انتخاب می گردد. پیشنهاد می شود جهت 

جلوگیری از خوردگی سطوح فلزی و مقاومت بیشتر سطح 

در مقابل دما و حرارت، پرایمر زینک استیل سیلیکات 

 ه گردد. استفاد

 

 معرفی پوشش های نسوز خورشید ارغوان



کاااا نااا  نااا ن هااااوغن رنگهااا   ر   ااان  آلکیااا   هااا  رنگ

نااا     اااا ری ااا   ااا    ننیاااع غی مااان غیگ شنااا   و  اااه  

آلکیاا   ناا    هااان  اا  ن  ایااون ن ، یاا  غ   اا     اا  

  ااااا  شرطاااو نن  اااای  رنگااان   ت اااا   ن ، یااا  غ   اااا  

   غختلااار   ، ا   غیااا نن   ر  اااا   نااا  ،ر، اااا غااان  ااا

ش،ر،  غق  غتهاااا    رناااای  اااا   ناااا ،  آلکیاااا    ن  اااا   

   غ   اااا  شر ن ،ناااا   اااا ، ت  ااااو    رطااااونتن نااااوش  

ر    اااااازو، ملااااااع    ااااااونن   اااااایا نن   ایاااااان شر 

 ااا اتا نن ، ااات  ش  غی اااون   نااا ،  صااا یتن   غصااا ر  

آ ااات    ، ااات  ش  ر    ااازو، ماااو ش  ، ااا ،   ااا    اااا

توصاااااایا غاااااان  ااااااوش  یغاااااا ن ا اااااا   اااااا ن  ،لکیاااااا  

  ااا ه   ۳ رنااای  ااا   ر   ااان نااا ،  آلکیااا    اااز ن

  ، اا   ، اا  رناای  اا ه ۲۴یغاا ن ا اا   اا ن هاقاان 

 Short آلکیاااا    ایااااون  اااا  ناااا  ،نااااو،  ری  هاااا  

Oil  Medium  Long Oil  ، نااااا صااااور  ،صاااا  

 اا   ناا   اا    ری اا   ااا     یگا اا   اا    اا  ااااورشان 

نااااااا غ اااااااور    راااااا   اااااا ی   اااااا  شر غق ناااااا  هو،غاااااا  

نیاااااااا صاااااا یتن  غ طااااااو     هاااااا  غ یزاااااااورشان شر

غصاا    اا ،ر  اا  ن   نیااع غ اایت  اا    ااه   غااورش 

    نغن ای 

 پوششهای آلکیدی خورشیدارغوان:

 KH-ALP 101  ، ا  آلکی   

  KH-ALP 102    ، ا  آلکی   ،کسی  آ   ،ا ، ن

 KH-ALP 103  ، ا  آلکی   ی    مس    

 KH-ALP 104  ، ا  آلکی   ی    ک  غ   

 KH-ALP201   ، ا  ،توغ ییلن آلکی  

 KH-ALP  آ   ،ا ، ن،توغ یلن آلکی   ،کسی     ، ا  

202  

 KH-ALP 203  ، ا  ،توغ یلن آلکی   ی    مس    

 KH-ALP 204  ، ا ،توغ یلن آلکی   ی    ک  غ   

 KH-ALM 105غی نن آلکی   

 MIO KH-ALM 106 غیک  ن غی نن آلکی  

 KH-ALR 106ر  ا آلکی   

  KH-ALR 107 و ش غخصوص    ل

 و ش غخصوص  ولا)  ، ا  ص یتن  ولا غی نن 

 ص یتن  ولا ر  ا ص یتن  ولا(

پوشش های آلکیدی خورشید ارغوانمعرفی   



 

درعالمتگذاری جاده  کاربرد پوششهای ترافیکی امروزه

ها، بزرگراه ها و سایر مسیرهای وسایل نقلیه بر کسی 

ها جاده و خیابان،ترین راههای ارتباطی مهم.پوشیده نیست

ها هر روزه رفت و آمدهای باشند که از طریق آنمی

خطربودن گیرد. سالم سازی و بیمی بسیاری صورت

ها اهمیت زیادی دارد برای این کار از عالئم راهنمایی راه

شود تا ها استفاده میها و خیابانرانندگی و خط کشی جاده

به راننده و افراد پیاده نشان داده شود.برای مسیر درست 

ها روی آسفالت و بتن از رسم کردن عالئم و خط کشی

استفاده  رنگ ترافیکی صوص به نامهای مخرنگ

د و با نماندگاری خیلی خوبی دار این رنگ هاشود.می

د در شرایط نامساعد نایی که دارتحمل و مقاومت فوق العاده

د و از بین نکنهای مختلف تغییر نمیآب وهوایی و شرایط

رنگ ترافیکی که باعث  هاید.از دیگر ویژگینرونمی

اهمیت آن شده است چسبندگی، انعطاف پذیری و مقاومت 

ترسرعت باشد و از همه مهمدر برابر آب و اصطکاک می

خشک شدن باالیی دارد.برای عالمت گذاری منطقه، 

ها، راهنمایی و کنترل مشخص کردن محدوده، پارکینگ

خودرو ها درمسیر درست و خط کشی بزرگراه و خیابان 

 د.نهای ترافیکی به کار می رورنگ...و 

 پوشش ترافیکی تولید خورشید ارغوان:

   :KH- TR 900 رنگ ترافیک)بر پایه رزین اکریلیک(

 

https://www.jamilpaint.com/post-detail/7/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86


های مختلفی برای رنگ چوب انواع مختلفی دارد و روش

اجرای رنگ بر روی چوب وجود دارد.انتخاب رنگ بر 

اساس نوع سازه، محل استفاده از سازه، شرایط آب و 

… هوایی، شرایط دمایی، شرایط سایش، سلیقه فردی و 

متفاوت است.امروزه پوشش های فوری،پلی اورتان،و پلی 

از جمله پرکاربردترین پوششها در استر ایستاده و ... 

های رایج در بازار ایران با رنگ صنایع چوب هستند.

های سیلر، کیلر، نیم پلی استر، تمام پلی استر )پلی استر نام

 پلی اورتانها و اپوکسی ها ووهای فوری ایستاده(، رنگ

پوششهای نیم پلی استر یا پلی استر شوند.شناخته می… 

ا خشک نیستند و با فعل و انفعاالت شیمیایی ایستاده هو

عنوان مثال برای خشک شدن نیم پلی شوند. بهخشک می

استر یا تمام پلی استر از موادی به نام هاردنر یا خشک 

شود که این مواد با ترکیب و اندازه مشخص کن استفاده می

در صنعت .شوندبا محلول تینر و نیم پلی استر ترکیب می

های پلی اورتان برای آب گریز نمودن چوب چوب از رنگ

رتان بسیار مقاوم هستند وهای پلی اشود. رنگاستفاده می

سازی برای پوشش جداره داخلی و حتی در صنعت کشتی

شود. ها استفاده میو بیرونی کشتی هم از این نوع رنگ

عنوان یک پوشش مقاوم ها بهتوان به این رنگپس می

ترین کسی چوب یکی از محبوبرزین اپو .اعتماد کرد

رزین . اخیر شده استسالهای های پوشش چوب در روش

های دوجزئی است که این دو اپوکسی از خانواده رزین

جزء باید باهم ترکیب شوند تا یک قالب رزینی تشکیل شود. 

شما . یک جزء از این دو، رزین و جزء دیگر هاردنر است

متر تا یک میلیتوانید بر روی یک صفحه چوبی از می

متر رزین اپوکسی اجرا کنید. یکی از چند سانتی

های استفاده از رزین اپوکسی، استفاده ترین روشمحبوب

توانید از رزین و اسلب چوبی در کنار هم است. شما می

تکه نامنظم و شکسته اسلب چوبی را در داخل حتی یک 

یک قالب قرار دهید و با اضافه کردن مقداری رزین 

وکسی به آن، به یک صفحه تشکیل شده از رزین و چوب اپ

 دست پیدا کنید.

ها و رزین اپوکسی بسیار مقاوم است و امکان ایجاد طرح

 های مختلفی از آن را خواهید داشت.رنگ

تولید شرکت رنگ خورشید پوششهای مخصوص چوب 

 ارغوان به شرح زیر است:

فوری،کلر پوششهای فوری)سیلر فوری،بتونه فوری،رنگ 

 فوری(

 اوره(-پوشش نیم پلی استر)آلکید 

 پوشش پلی استر ایستاده

 پوشش پلی اورتان

 پوشش اپوکسی

 

 

 



 

 

 

 

 :پوشش مخصوص کندوی زنبور خورشید ارغوان

عنوان محافظ  رنگها برای کندوهای چوبی نه تنها به

مناسب به کار برده میشوند بلکه رنگ کردن کندو 

از اشتباه زنبورها در ورود به کندوهای دیگر ها 

رنگ محافظ  کندوهای زنبور عسل  .جلوگیری میکند

تلف شدن زنبورها در فصل  واز گرم شدن کندو 

کاهش مصرف  جلوگیری میکند و موجبتابستان 

انرژی زنبورها جهت خنک کردن هوای داخل کندو 

می شود.و به این علت باعث افزایش تولید عسل نیز 

 می شود. 

 

 

 

 

 

محافظ  مناسبی برای کندو ها پوشش همچنین این 

و حمله  رطوبتی در برابر پوسیدگی های قارچی،

 ند.موریانه می باش

 



 

 

 

 

 تینر های تولیدی شرکت خورشید ارغوان:

  10000تینر فوری 

  10000تینر فوری ممتاز 

  20000تینرفوری 

 )تینر آلکیدی)ممتاز و معمولی 

 تینر اپوکسی 

 تینر پلی اورتان 

 تینر کوره ای 

 .... 

 



 

گروه صنایع شیمیایی خورشید ارغوان 

 4آدرس:کرمانشاه،شهرستان صحنه،کیلومتر 

 جاده بیستون

083-48324010تلفن:  

09181370425 

 www.kh-arghavan.comوبسایت:

 سهامی خاص
49شماره ثبت   


