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درباره ی ما 1

تاتیک  در شرکت تولیدی شیمیایی فام گستر ماهان تولید کننده انواع رنگ های پودری الکترواس

این شرکت در کیلومتری شرق تهران واقع گردیده است ، 45شهرک صنعتی ایوانکی واقع در 

سال انواع رنگ های مورد احتیاج 15تاسیس و اکنون توانسته با تجربه ای قریب 1383سال 

.اشددر صنعت را تولید و در حوزه ی تولید رنگ های تخصصی از زمره شرکت های پیشتاز ب

ینه  شرکت فام گستر ماهان با بهره گیری از مدیریت با ثبات و کارشناسان مجرب خود در زم

ودری های فنی  و بازرگانی توانسته است نیاز خیل عظیمی از مصرف کنندگان  پوشش های پ

.را تامین می نماید 

درهپیشرفتهایابزاروآالتماشینوروزدانشازگیریبهرهباشرکتاینراستاایندر

.کندپیدادستکیفیلحاظازثباتیبااستانداردبهاستتوانستهمجهزآزمایشگاهوتولیدخط



تاریخچه رنگ های الکترواستاتیک 2

متحدهایالتدرمیالدی1950یدههاوایلدرباراولینبرایرنگیهایپوششازنوعاین

یمادهندچوپیگمنت،اپوکسیزرینپودر؛ازبودندعبارتابتدادرکهآمدپدیدآمریکای

آنازادهاستفروش.رفتندمیکاربهپودریرنگعنوانبههمدیگرباترکیبدرکهدیگر

درسپسشدمیداغمشخصیدمایتانظرموردیقطعهابتداکهبودشکلاینبهنیز

هقطعشدنواردباوبودندمعلقآندرهایپودرکهمخزنی.رفتمیفروپودرازمخزنی

.شدمیایجادقطعهآنمختلفسطوحرویبررنگازضخیمیپوششآنبهداغی

انگلستانورکشدرواقعِشلموسسهاینکهتابوداستفادهموردمتوالیهایسالبرایشیوهاین

سالازوبعدبهآنازنمودترکیبالکترواستاتیکروشباراهارنگنوعاینازاستفاده

پودریرنگصنعتمختلف،صنایعدرروشاینازاستفادهشروعبازمانهم1996

گیرچشمسیاربنوپاصنایعبامقایسهدرکهایگونهبهبودبسیاریرشدشاهدالکترواستاتیک

.بود



رنگ های پودریتولید و اعمال  پروسه  3



پروسه تولید و اعمال  رنگ های پودری
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مزایای استفاده از رنگهای پودری 5
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انواع رنگ های پودری و دسته بندی کیفی 6

( hybridهیبرید ) رنگ های پودری اپوکسی پلی استر •

TGICرنگ های پلی استر • 

HAAرنگ های پلی استر •

(تک الیه و دوالیه) FBEرنگ های  •  

PUREرنگ های اپوکسی •

رنگ های پلی یورتان •



پوشش های پودری نانو 7

توانست با استفاده از دانش روز دنیا رنگهای 1393شرکت فام گستر ماهان در سال 

واهی نامه ی پودری الکترواستاتیک را برپایه دانش نانو تولید کرده و از ستاد محترم نانو گ

.نانو مقیاس اخذ نماید

در همچنین این شرکت توانسته است در کلیه محصوالت خود این دانش را تعمیم داده و

.ردزمره ی شرکت های دانش بنیان در حوزه ی رنگ های الکترواستاتیک نانو قرار گی



مزایای رنگ های پودری نانو  8

300مقاومت حرارتی باال و عدم زرد شوندگی پوشش تا سقف دمای • 

درجه سانتی گراد

مقاومت ویژه در برابر اشعه آفتاب

عدم جذب گرد و غبار و آلودگی های سطحی در پوشش فیلم نهایی•

یالیت   بهبود شرایط انبار داری و مرتفع کردن مشکالتی نظیر کلوخگی و س• 

.پایین رنگ

و تخریب پوشش فیلم خصوصأ در  UVمقاومت بسیار باال در برابر اشعه • 

.ستپوشش های با شید تیره تر که نفوذ اشعه ما وراء بنفش چندین برابر ا

ف مقاومت باالتر در آزمون مه نمک  و توانایی دوام در برابر خوردگی تا سق• 

ASTM B117ساعت بر اساس استاندارد 1400



رنگ های پودری اپوکسی پلی استر  9

مزایای اپوکسی ها را در خواص مقاومت شیمیایی و )هیبرید (پوشش های پودری اپوکسی پلی استر  • 

ل زرد مکانیکی ارائه  می دهند و همچنین خواص پوشش های اپوکسی را با ارائه ی مقاومت بیشتر در مقاب

.شندشدن در طول زمان پخت، راندمان انتقال بهتر پودر ، براقیت باالتر و سطح صاف تر بهبود می بخ

ه ماورای رنگ های پودری اپوکسی پلی استر برای پوشش های فلزاتی به کار میر وند که در معرض اشع• 

صوصیات بنفش قرار ندارند ، همچنین مقرون به صرفه بودن و تنوع بیشتر در بافت های سطحی از دیگر خ

.رنگ های پودری اپوکسی پلی استر می باشد

ه است با تعمیم شرکت فام گستر ماهان  از تولید کنند گان برتر این نوع از پوشش ها  می باشد، که توانست•

.تکنولوژی های نانو در این طیف از پوشش ها بهبود های کیفی ایجاد کند

گستر ذیأل به معرفی برخی از محصوالت شاخص رنگ های پودری اپوکسی پلی استر توسط شرکت فام

.ماهان می پردازیم



پوشش پودری پلی استر 10

(مورد مصرف در صنایع آلومینیوم) رنگ های پودری سفید پلی استر •

دن  این طیف از پوشش ها ماندگاری و مقاومت بسیار باالیی در برابر زرد ش•

این پوشش ها  اغلب در تجهیزات . دارند UVو تغییر شید در برابر اشعه 

ساختمان ها و بناها مورد استفاده قرار می گیرد 

رنگ های پودری اپوکسی پلی استر شرکت فام گستر ماهان سال ها در•

از وجه . ت صنایع  تولید پروفیل و تیغه کرکره مورد استفاده قرار گرفته اس

تمایز این رنگ ها با  رنگ های پودری مشابه شرکت فام گستر ماهان 

سیار ، مصرف بباال میتوان به مقاومت مکانیکی و شیمیایی باال، براقیت 

.پایین و حداکثر پوشش  در حداقل ضخامت یاد کرد

این رنگ ها همچنین در تنوع  شید های زیادی اعم از الوان ، دکورال و با •

توجه به تقاضای مشتری قابل تولید و در دسترس می باشد



رنگ های پودری اپوکسی 11

این طیف از پوشش های پودری  بر اساس رزین اپوکسی و هاردنر های مختلف  تولید می • 

ت رنگ های پودری اپوکسی عمدتأ در صنایعی که خواص فیزیکی با مقاومت باال، مقاوم.گردد

د نیاز شیمیایی عالی ، مقاومت در برابر خوردگی ، خواص عایق الکتریکی و چسبندگی باال مور

.دارند، مورد استفاده قرار می گیرد

ه از پوشش تولید کنندگان شیر آالت  و اتصاالت انتقال آب از عمده مشتریان مصرف کننده این دست•

در 5005.5002.5012.5015ها می باشند  و این رنگ ها با تنوع شید های آبی با رال های 

تولید دسترس می باشد که بر اساس تقاضای مشتری می توان در شید های دیگر نیز طراحی  و به

.انبوه رساند

این دسته از شرکت فام گستر ماهان موفق به اخذ گواهی  سالمت در تماس با آب شرب  برای •

ا در رنگ پوشش ها گشته است و توانسته است با افزایش  بازدهی انتقال پودر این  نقیصه کلی  ر

از های پودری اپوکسی بر طرف سازد که منجر می گردد پوشش راحت تر به ضخامت های باالتر

.میکرون برسد200-250



FBE  (FUSION BONDED EPOXY( پوشش های پودری 12

یک پوشش لوله مدرن  FBEپوشش پودری  اپوکسی  اتصال ذوبی یا  

وانی بی با کارایی باال ست که ضمن چسبندگی عالی به سطح فوالد همخ

.نظیری با فرایند حفاظت کاتدی دارد

خلی این دسته از رنگها با هدف بومی سازی و حمایت از تولید کاالی دا

و به توسط متخصصان شرکت فام گستر ماهان به تولید رسیده است

یسه با تائید مشتریان مصرف کننده این پوشش ها رسیده است و در مقا

.کاالی مشابه خارجی در سطح کیفی همسان قرار دارد 

در این شرکت توانسته در زمره ی شرکت های مورد تایید وزارت نفت

.قرار گیرد FBEزمینه ی تولید رنگهای 

اول و در این پوشش در قالب سیستم سه الیه پلی اتیلن به عنوان الیه*

در صنایع پوشش لوله های گاز،آب،نفت مورد  FBEسیستم دوالیه 

.  استفاده قرار می گیرد



نمونه های عملیاتی تست رنگ پودری  13



توانمندی ها و نوآوری ها در حوزه پوشش های تخصصی رنگ های الکترواستاتیک  14

لتک الیه و دوالیه جهت استفاده در پوشش لوله های انتقا FBEرنگ های •

ساعت در آزمون مه نمک1400رنگ های نانو مقاوم به خوردگی تا سقف • 

درجه مورد استفاده در صنایع 300رنگ های نانو مقاوم به حرارت تا سقف •

تفلون

با درجه پخت پایین جهت صنایع و قطعات   LOW CUREرنگ های  •  

حساس به حرارت

رنگ های پودری طرح آنادایز،ترک و دکوراتیو•



راه های فروش و دسترسی به محصوالت شرکت فام گستر ماهان  15

مناسبترین رنگ را پیشنهاد و راهکارهای مشتریواحد فروش این شرکت همواره سعی داشته اند که با توجه به پوشش مورد مصرف. 1

.فنی مربوطه را جهت وجه تمایز کیفی رنگهای پودری فام گستر ماهان را در اختیار مشتریان گرامی قرار دهند 

و راه های ارتباطی تماس با این مجموعه از طریق تماس با شرکت،مراجعه به سایت و مراجعه به نشریات تخصصی صنعت رنگ.2

.رزین می باشد

اخته و خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتریان این شرکت به صورت تخصصی نیاز فنی دوره ای مشتریان را برطرف سواحد .3

ف و جوانب آموزش، ارائه راهکار های فنی جهت بهبود کیفیت رنگ، مشاوره در زمینه ی انتخاب رنگ صحیح جهت کاربری های مختل

.دیگر مسائل مربوطه را دراختیار مشتریان گرامی قرار میدهد

واع رنگ ها واحد تحقیقات و توسعه و آزمایشگاه فنی این شرکت با تجهیزات آزمایشگاهی  روز دنیا قابلیت نمونه سازی و طراحی ان. 4

.را براساس تقاضای مشتری دارا می باشد

درصد از پوشش های مورد مصرف کشور را 20تولید این شرکت با ظرفیت موجود و ماشین آالت پیشرفته توانایی تامین قریب واحد .5

.دارا می باشد 



توانمندی ها و افتخارات 16

 تولیدکننده رنگ های پودری نانو برای اولین بار در ایران

 تولیدکننده رنگ های پودری مورد تایید وزارت نفت(FBE

دارنده گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت معدن تجارت

  شرکت دانش بنیان تولید رنگ های پودری نانو

 دارنده گواهینامه ایزوISO 9001:2015



فرصت های صادراتومحصوالت  17

این شرکت با وجود داشتن محصوالت متنوع و با کیفیت استاندارد

کیفی جهانی آمادگی خود را جهت اعطای نمایندگی به منظور 

.فرصت های صادراتی اعالم می نماید 



حضور در نمایشگاه ها و رسانه های تصویری ، تولید محتوا 18



محتواحضور در نمایشگاه ها و رسانه های تصویری ، تولید  19



اطالعات تماس شرکت

09121144783:موبایل

famgostarmahan@ymail.com:ایمیل

02177300111:تلفن

www.famgostarmahan.com:شرکتوبسایت 

famgostarmahanfactory@:اینستاگرام

09100582179:واتساپ



تشکر از توجه شما


