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معرفی شرکت مهندسی تکنولوژي هاي برتر فرما  1

رماشرکت مهندسی تکنولوژي هاي برتر ف

وتوسعهوقتحقیهدفباکهبنیاندانشوپویااستشرکتیفرمابرترهايتکنولوژيمهندسیشرکت
تاسیس1397سالدررنگصنعتبویژهشیمیاییصنایعوساختمانصنعتدرنوینراهکاريارائه
الوانینرزورنگتولیدتعاونیهلدینگازمجموعهزیریکعنوانبهتحقیقاتیشرکتاین.استشده

.نمایدیمفعالیتجدیدهايتکنولوژيازاستفادهبرمبتنیمحصوالتتوسعهوتحقیقبرتمرکزبا
هايپوشش،حریقضدهايپوشش،امواججاذبرنگهايهمچونمختلفیمحصوالتشرکتایندر

دراعمالمخصوصهايرنگ،سوزکندرنگهاي،کفهايپوشش،باکتریالآنتیرنگهاي،آبمخازن
بازارهبصنعتیتولیدازپسوگردیدهطراحیغیرهومگاستونهايچسب،نانوسیلپوشش،آبزیر

داخلیو)....وترکیهسوئیس،(المللیبینمعتبرمراجعازمرتبطهايتاییدیهدارايکهاستشدهارائه
،رازي،پژوهشگاه،رنگپژوهشگاه،مسکنوساختمانتحقیقاتمرکز،نانوفناوريستادنظیر

.اشندبمیغیرهونیروپژوهشگاه،پاستورانستیتو,بهشتیشهیددانشگاه،امیرکبیردانشگاه
مییدتولوطراحیزیستمحیطحفظوکاربريسهولتحداکثرنظرگیريدرباشرکتاینمحصوالت

.شوند



2

نانوسیل. ۱

مگا . استون۲

پوشش ضد حریق سیمانی. ۳

رنگ آنتی باکتریال پایه آب . ۴

الك . )مات و نیمه براق(آکریلیک پایه آب ۵

رنگ جاذب امواج الکترومغناطیس . )RFرنگ شیلد (۶

محصوالت نانو 



کننده سطح گریز  )نانوسیل(سیلر آب
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مشکالت ناشی از نفوذ آب در مصالح ساختمانی4

ایجاد 
خوردگی

انتشار 
رطوبت

ایجاد 
سفیدك

12 ٦

,  رشد خزه
قارچ و  

کپک



:ویژگی هاي محصول نانوسیل

سطوحرويبرپایداربسیارومؤثر,سریعآبگریزيخاصیتایجاد

شوندگیتمیزخودقابلیت

باالبسیارنفوذعمق

ساختمانیمصالحدرآبجذبمیزانکاهشBS EN 1062-3)ASTM C140(

سطحپذیريتنفسقابلیتحفظISO 7783-2)ASTM D 1653(

شیمیاییمحلولهايوجويشرایطبرابردرمحصولبااليمقاومت

5



زیرمواردمانندساختمانیصنایعدراستفادهموردجاذبومتخلخلمعدنیسطوحدرآبگریزيخاصیتایجادبرايمحصولاین
:استاستفادهقابل

سطوح بتنییفایبر بوردهاي سیمانآجر

سطوح آزبستی سطوح گچی

:کاربرد نانوسیل  6



گواهی نامه محصول 7



مگا استون

کهباشدمیسیاپوکشدهاصالحهايرزینپایهبرباالالعادهفوقچسبانندگیقدرتباحاللبدون,)جزئیدو(دائمیاپوکسیچسبیک

.استبرخوردارباالییمکانیکیمقاومتاز

گا طراحیسنگیابتوندرانکربولتومیلگردکاشتهمچنینوسازهخارجیاوداخلدرسنگنصبومالت،بتوناتصالبراياستونم

.استشده

ASTM C 881 APPROVED
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استونمگا 

: موارد استفاده 
چسباندن . قدیمجدید به بتونی مقاطع ۱

بتونیعملیات ترمیم مقاطع ۲.

چسباندن . بتونبه روي  FRPورق هاي۳

عملیات . بتونی غرقابترمیم در مقاطع ۴

عملیات . ايتزریق در ترك هاي سازه ۵

اتصال سنگ نما به زیرایندهاي فلزي و بتونی  . ۶

:  هاویژگی 
بدون حالل. ۱
مقاومت بسیار باالي مکانیکی. ۲
مقاومت شیمیایی زیاد. ۳
طول عمر بیش از بتون۴.
جاذب آب نمی باشد. ۵.
بدون انقباض. ۶
تحمل رطوبت. ۷
دوام زیاد. ۸
مقاوم در برابر حمالت شیمیایی. ۹

نصب و کسب مقاومت سریع. ۰۱
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تاییدیه ها 10



پروژه هاي اجرا شده 11



الك آکریلیک پایه آب

۱٤
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الکهاي آکریلیک پایه آب

استانداردتحتوبودهزیستمحیطدوستدارمحصوالتجزءآبپایهآکریلیکالکهايISO میتولیدزیرمحصولسهقالبدر2813
:استشدهاستفادهنانواولیهمادهازالوانرنگشرکتماتوبراقنیمهمحصولدوتولیددرکهشوند

الك. براقآبپایهآکریلیک۱

الك. براقنیمهآبپایهآکریلیک۲

الك. ماتآبپایهآکریلیک۳

شوندمیهبردکاربهآبپایهاکریلیکرنگهايرويبرنهاییالیهعنوانبهزیرخواصایجادمنظوربهآبپایهآکریلیکالکهاي:

ایجاد. سطحرويبرزیباايجلوه۱

تنظیم. سطحبراقیت۲

افزایش. جويشرایطوخورشیدنوربرابردرمقاومت۳

افزایش. آبپایهآکریلیکرنگماندگاريوعمرطول۴
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گواهی نامه محصول 14



رنگ شیلد الوان
کترومغناطیس( )محافظ در برابر امواج ال
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رنگ شیلد الوان

فرکانسباالکترومغناطیسهايمیدانحضورازمحیطحفاظتبرايوباشدمیآبپایهرنگیکالکترومغناطیسامواجبرابردرمحافظرنگ

محافظ(الواندشیلرنگ.داردراهاساختمانکفوسقفدیوار،رويبراجراقابلیتوگرددمیعرضهپایینفرکانسالکتریکیهايمیدانوباال

ازانتقاللقابهايدادهرصدازجلوگیريبرايتیآيوامنیتیمحیطهايدراستراتژیکومهممحصولیک)مغناطیسالکتروامواجبرابردر

.گیردقراراستفادهموردتواندمیجدیدهايتکنولوژيوتجهیزاتازاستفادهباکنفرانسهاياتاقشنودیاووایرلسطریق

ASTM D4935
ASTM D5568
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رنگ شیلد الوان

:براي محافظت در برابر امواج حاصل از : موارد استفاده 

مخابراتیهايبرج-

تلویزیونیهايآنتن-

رادارها-

بیسیمهايشبکه-

قويفشاربرقخطوط-

.......وضبط،استودیوهايها،بیمارستانهتلها،هاياتاقکودك،مهدمدارس،فنی،هاياتاقها،دادهمراکزازحفاظت:استفادهموردمکانهاي-
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تاییدیه 18
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پوشش ضدحریق سیمانی



پوشش ضد حریق سیمانی

سويازمی دهندشکلتغییرورسیدهنرمینقطه يبهگرادسانتیدرجه530تقریبیدمايدرساختمانیسازه هايدراستفادهموردفوالديالمان هاي

ملکردع.می گرددفروپاشیوترکیدگیحتیومکانیکیخواصشدیدافتوگسیختگیدچارگرادسانتیدرجه500بااليدماهايدراستانداردبتندیگر

پایانبهرااطفاعملیاتساختمانفروپاشیازقبلبتوانکهنحويبهبحرانیستدمايبهسازهدمايرسیدندرتاخیرایجادضدحریقپوشش هاياصلی

.دادنجاتسازهدرونازرامحبوسنفراتورسانده

الوانسیمانیضدحریقپوششAFC-400یقحربرابردرسازه هامحافظتبرايحوزهاینمعتبرالمللیبیناستاندارد هايبامطابقودنیاروزدانشازگیريبهرهبا
ازبمناسچسبندگیوبهینهمکانیکیخواص,سمیگازهايیادودگونههرایجادعدم,العادهفوقحرارتیتاخیرایجادحریق،برابردرباالمقاومت.استشدهطراحی

.می باشدمحصولاینبفردمنحصرویژگی هاي

20



پوشش ضد حریق سیمانی

: موارد استفاده 
آنازناشیانفجاروحریقانواعبامقابله

سازوساختامردرآنگستردهکاربردآنموجببهوسایشبرابردرمقاومت
بودنصرفهبهمقرونوسبکسبببهسازيساختماندرفراوانکاربرد

پاالیشگاه هاونیروگاه هادرفراواناستفاده
استخرهاوهاپارکینگ

فوالديوبتنیسازه هايانواع
پتروشیمیصنایع
سوختسوله
شیمیاییصنعتیمراکز

تونل ها
صنعتیکارخانجات

21



پوشش ضد حریق سیمانی

ISIRIملیاستاندارد)1 عمومیالزامات:اولقسمت:آتشبرابردرمقاومتآزمونهاي:12055-1

BSالمللیبیناستاندارد)2 EN 1363-1:

Fire resistance tests – part 1 : general requirements

BSالمللیبینستانداردا)3 EN 13381-4:

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members. Applied passive

protection products to steel members

قاطعمدرپوششایناجرایيضخامتبرايجداوليحریقنوعوحریقبرابردرنظرموردایمنيزمانمدتبھبستھموجوداستانداردھايبامطابق

.استشدهاستخراجسازهمختلف

محاسبھ ي ضخامت و تعیین آن مي بایست توسط كارشناسان شركت الوان یا افراد مورد تایید شركت الوان صورت گیرد  .

22



تاییدیه 23



:تاثیر نانو ذره در محصول

حاوي(نالواسیمانیضدحریقمحصولو)ذرهنانوفاقد(شاهدنمونهدوهر,مربوطهاستانداردهايبامطابقذرهنانوتاثیربررسیجهت

نجاماالوانکارخانهدرموجودکورهازاستفادهباحرارتیمقاومتتستوگردیداجراتیرآهنرويبرمترسامتی4ضخامتدر)ذرهنانو

.گردیداستخراجزیرشرحبهزمان–دمامنحنیو

24



باالبسیارحرارتیمقاومت
پایینبسیارگرماییرساناییضریب

پایینمخصوصوزن
سازهمردهبارکاهش

مناسبچسبندگی
سطحرويبرآتشگسترشازپیشگیريدرباالبسیارمقاومت
حرارتیشوكبرابردرمقاومت

سمیگازهايودودایجادعدم
باالدوام

فرسایشوجويشرایطورطوبتوآبدربرابرمقاومت
بودنصرفهبهومقرون
اجراسهولتوسرعت

خوردگیوسایشبرابردرمقاومت
بتنیوفلزيسازهرويبراجراقابلیت

ترمیمدرسهولت

مزایا و ویژگی هاي پوشش ضدحریق سیمانی  25



رنگ آنتی باکتریال

26

ALVAN Anti Bacterial Smart Paint



رنگ آنتی باکتریال هوشمند

آنتیخاصیتابوزیستمحیطدوستداراولیهموادترکیباتدیگرازاستفادهباوآبپایهاکریلیکشدهمدیفايهايرزینپایهبرالوانهوشمندباکتریالآنتیرنگ

.میگرددعرضهوتولیدباکتریالی

باقیسطحرويربالوانباکتریالآنتیرنگزمانیکهتاخاصیتاینوداراسترابیماریزاباکتریهايمتداولترینومقاومترینبردنبینازخاصیتهوشمندپوششاین

.داشتخواهداستمرار,باشد

محیطوانسانسالمترويبرمنفیتاثیرگونههیچ,باشندمینقرهترکیباتحاويکهبازاردرموجودمحصوالتسایربامقایسهدرالوانهوشمندباکتریالآنتیرنگ

)نقرهترکیباتبدون(.نداردزیست

27



باکترياهمیت
Staph (Staphylococcus aureus)غذاییهايمسمویتوهاي بیمارستانی پوستی ناشی از سوختگی ، عفونتهاي عامل ایجاد عفونت

E. coliادراري و بیمارستانیاي و هاي رودهعامل ایجاد عفونت (Escherichia coli)

Pseudomonas aeruginosaعامل ایجاد عفونتهاي پوستی ناشی از سوختگی و عفونتهاي ریه

MRSAعامل انتشار عفونتهاي بیمارستانی

نام میکرو ارگانیسمنوع میکرو ارگانیسم

کپک
Aureobasidiumpullulans

Chaetomiumglobosum

Penicilliumpinophilum

مخمر
Candida albicans

Pityrosporumovale

Streptoverticillium reticulum

 استانداردهاي  معتبر بین المللیبا مطابقISO 22196  وISIRI 10900 مورد داخل و خارج کشور در آزمایشگاه هاي معتبر میکروبیولوژي و
)داراي تاییدیه هاي معتبر داخلی و خارجی ( . بررسی و تایید قرار گرفته است

زا به شرح جدول زیر را به طور کامل از بین ببردهاي بیماريترین باکتريترین و متداولدهد این پوشرنگ قادر است مقاومها نشان مینتایج این بررسی.
:باشدرا دارا میها به شرح جدول زیرباکتریال طراحی شده در شرکت الوان در حالت تر نیز ، قابلیت از بین بردن سایر میکرو ارگانیسمعالوه بر این پوشرنگ آنتی

:هوشمندباکتریالی رنگآنتی تاییدیه خاصیت  28



:رنگ آنتی باکتریالمزایا و ویژگی

 ایجاد سطوح پاك و عاري از آلودگی بصورت دائمی

جلوگیري از رشد، گسترش و انتقال بیماري ها

کمک به بهداشت و سالمت فردي و عمومی و کمک به بهسازي محیط زیست

کاهش هزینه هاي پاکسازي و ضدعفونی محیطی

قابلیت رقیق شدن با آب و سازگار با محیط زیست

سهولت اجرا و نداشتن بوي نامطبوع
 پوشش باال و قابلیت شستشوي عالی

رنگ آمیزي سریع و با دوام سطوح گچی، سیمانی، آجري و...

29



ها و مراکز درمانی مانند اتاق ویزیت، اتاق بیماران و درمانگاهها،بیمارستان ...
 پزشکان و دندانپزشکی هامطب

 هتل ها و رستوران ها

مهدهاي کودك و مدارس

اماکن ورزشی و عمومی

 منازل مسکونی، اتاق نشیمن، اتاق کودك، آشپزخانه و...

:کاربرد 30



ResultSpecification at  25°Cنتایج     : درجه سانتیگراد 25مشخصات فنی در  :

(%) ۵۱Solid content by weight±3)درصد(درصد جامد وزنی 

۳۸Solid content by volume±3)درصد(درصد جامد حجمی  (%)

27/1Density ( gr/cm3±05/0)گرم بر سانتیمتر مکعب(دانسیته  )

140Wet film thickness (µ)-160)میکرون(ضخامت فیلم تر 

50Dry film thickness (µ)-60)میکرون(ضخامت فیلم خشک 

 6,5Theoretical spreading rate (m2/lit-7,5)متر مربع بر لیتر(میزان پوشش تئوري 
)

(m2/Kg)5-6)متر مربع بر کیلوگرم(

1Touch dryحداکثر )ساعت(زمان خشک شدن سطحی  (hr)

3Dry-through timeحداکثر )ساعت(زمان خشک شدن عمقی  (hr)

3Min Interval time (hr))ساعت(حداقل زمان الزم براي بازپوشانی 

1Full cure (days))روز(زمان خشک شدن کامل  

:هوشمندرنگ آنتی باکتریال 

-ALCOبراق و ALCO-3302دو نوع نیمه مات این محصول در 
.عرضه می گردد3301
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 بر اساس استاندارد : 17025آزمایشگاه مرجعISO/IEC 17025 : 2017

دستاوردها 32



دستاوردها

آزمایشگاه همکار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

33



2نوعبنیاندانششرکت•

نانومقیاسگواهینامهدارايمحصول7•

بنیاندانشگواهینامهدارايمحصول4•

ایرانملیاستانداردنشان10اخذ•

رنگصنعتدرروسیهگوستاستانداردگواهینامهدارندهایرانیشرکتاولین•

خارجیمعتبرمجالتوسمینارهادررنگمحصوالتدرتکنولوژينانوازاستفادهزمینهدرعلمیمقاالتارائه•

ایرانپتروشیمیوپلیمرپژوهشگاهازراههاایمنیوکشیخط،ترافیکیهايرنگملیسمیناردربرترمقالهعنوانکسب•

پوششیسیستمهايانتخابراهنمايکتابتالیفوترجمه•

خودروییيهاپوششالمللیبینهمایشدررنگصنایعپژوهشکدهفناوريوتحقیقاتعلوموزارتازرنگصنعتبخشبرترپژوهشگرگواهینامه•

1400سالدرصنعتبادانشگاهارتباطبرترواحد•

...و•

دستاوردها 34



افتخارات 35



سابقه همکاري با ستاد توسعه فناوري نانو36

ازعبارتندنانوفناوريتوسعهراستايدرمجموعهفعالیتهاي:

بررسی. )...وگرافن,نانورنگدانه,نانوسیلیس,نانوکلی,نانوسیلیکا,نانونقره,نانوتیتان(نانواولیهمواد۱

تولید. )...وآکریلیکالك,استونمگا,نانوسیل(نانومحصوالت۲

استفاده. )....وپالسمافناوريدستگاه,LSPRدستگاه(نانوتجهیزاتاز۳

شرکت. نانوفناوريزمینهدرشدهبرگزارنمایشگاههايازبازدیدو۴

مطالعه. نانوفناوريزمینهدرشدهچاپمجالتومقاالت,استانداردها۵

ارائه. ماهیانهگزارشاتصورتبهپیشرفتروند۶



شرکتراه هاي فروش و دسترسی خرید محصوالت 37



38

انقزاقست,ارمنستان,روسیه,مالزيجملهازمختلفیکشورهايبهالوانتولیديمحصوالتازدرصد30حدودمیانگینطوربهسالیانه,

سهازبعد,صنعتیتهپیشرفویافتهتوسعهکشوریکبعنواننیزاسترالیابهصادراتیمحمولهنمونه.گرددمیصادر...وترکمنستان,عراق

.دباشمیمضاعفگذاريسرمایهنیازمندآناستمراربرايکهگردیدهانجامموفقیتبامیدانیومانیتورینگتحقیقاتسال

استزیستمحیطباسازگارمحصوالتتولیدبهتوجه,صادراتبحثدرالوانموفقیتدالیلاز.

Eco-friendly

.VOC ۱Free

.APEO ۲Free

.High ۳freeze thaw stability

توانمندي ها و فرصت هاي صادراتی 



فرصت هاي همکاري39

بازاریابی و فروش

همکاري با صنایع اعطاي نمایندگی رفع نیازها

همکاري تحقیقاتی



اطالعات تماس و راه هاي ارتباطی شرکت

اله میدان هفت تیر، خیابان شهید سرتیپ نعمت-تهران: دفتر مرکزي
.دومطبقه 3پالك لطفی، 

44988429: تلفن

رماشرکت مهندسی تکنولوژي هاي برتر ف



با سپاس از توجه شما

شرکت مهندسی تکنولوژي هاي برتر فرما
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