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سند گسترش فناوری نانو در افق 1404
در چشــم انداز بیســت ســاله کشــور )1404 - 1384(، جمهــوری اســامی ایــران کشــوری توســعه یافتــه، بــا جایــگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه، با هویت اســامی و انقابی، الهام بخش در جهان اســام و با تعامل سازنده 
و مؤثر در روابط بین الملل تصویر شــده اســت. در راســتای این چشم انداز، ستاد ویژه توســعه فناوری نانو، در سال 1382، 
برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان همه نهادها و دســتگاه های اجرایی کشــور در توســعه فناوری نانو تأســیس شــد. 
دیدگاه ســتاد برای توســعه فناوری نانو، تدوین چارچوب فعالیت بلندمدت کشــور در این حوزه بود و در این مسیر، برنامه 

راهبردى ده ساله اول فناوری نانو تهیه و به تصویب هیئت دولت رسید.
در دوره ده ســاله اول، در مســیر حرکت در راســتای این چشــم انداز، گام هایی مٔوثر و موفق برداشته شد و الگویی از حرکت 
علمــی و جهــادی هدفمند و برنامه ریزی شــده در جهت توســعه فناوری نانو ارائه شــد. ســند گســترش کاربــرد فناوری نانو 
در افــق 1404 بــر اســاس ارزیابی هــای انجــام شــده از نحوه اجرای ســند ده ســاله اول و بازخوردهای حاصــل از اجرای آن 
و همچنیــن بــر اســاس رویکردهــا و سیاســت های جدیــد در توســعه علم و فناوری، تدوین شــد. در این ســند تاش شــده 
تــا اهــداف و نحــوه دســتیابی به آن ها به گونه ای به روزرســانی شــود که پیشــگامی کشــور در عرصه این فنــاوری نوظهور، 

شتابان تر از گذشته ادامه یابد. 
در دوره جدیــد، افزایــش اقتــدار علمــی کشــور، توســعه صنعــت و بــازار نانــو و نقش آفرینــی ایــن فنــاوری در زندگــی مــردم 

هدف گیری شده است. 
مطابــق بــا ایــن چشــم انداز، پیشــرفت های فناوری نانــو در ایران اســامی تا ســال 1404 با تاثیرگــذاری در آبادانی کشــور و 
تولید ثروت، موجب بهبود زندگی مردم می شود. مبتنی بر این رویکردها، چشم انداز و سه هدف کان برای ده ساله دوم 

پیشرفت نانو در کشور معین شد که عبارت اند از:
 ارتقای اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی مردم

 دستیابی کشور به جایگاه مناسب در علم و فناوری نانو در بین کشورهای جهان
 کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناوری نانو

 تصویر کلی محصوالت و بازار نانو در ایران
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کتاب محصوالت فناوری نانوی ساخت ایران
پیشــرفت فناوری نانــو بــا هــدف تولیــد ثروت و بهبــود کیفیــت زندگی مــردم، موجب تولید محصــوالت صنعتــی متنوع در 
زمینه هــای گوناگــون شــده اســت. در راســتای معرفی محصــوالت صنعتی دارای گواهــی نانومقیاس ویرایش ششــم کتب 

محصوالت و تجهیزات فناوری نانو به تفکیک حوزه های صنعتی مختلف، در شش جلد منتشر شده است. 

واحد ارزیابی محصوالت فناوری نانوی ایران
واحــد ارزیابــی محصــوالت فناوری نانــوی ایران با هدف ایجاد شــفافیت بازار، افزایــش اعتماد مصرف کننــدگان و ارتقای 
کیفی محصوالت فناوری نانو در ســال 138۶ با حمایت های ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو تأسیس و در مؤسسه خدمات 
توسعه فناوری تا بازار ایرانیان مستقر شد. مأموریت اصلی این واحد؛ ارزیابی خواص و اثبات مقیاس نانویی محصوالت 

و اعطای گواهینامه نانومقیاس است. 
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توزیع محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس از نظر حوزه صنعتی

شاخص های محصول فناوری نانو
بــر اســاس تعریــف اســتاندارد بین المللــی ISO/TS 80004 و اســتاندارد ملــی 21145 »فناوری نانو - واژه هــا، اصطاحات و 
تعاریــف اصلــی« محصول فناوری نانو، محصولی اســت که کارکرد یا ویژگی آن مبتنی بــر فناوری نانو بوده یا با فناوری نانو 

بهبودیافته باشد. محصوالتی که سه شرط زیر را دارا باشند، محصول فناوری نانو نامیده می شوند:
1- از فناوری نانو و دانسته های علمی نانومقیاس )100-1 نانومتر( استفاده  شده باشد. 

2- کارکرد یا ویژگی محصول با فناوری نانو بهبودیافته باشد.
3- فرایند تولید محصول مهندسی باشد.

بــه محصوالتــی کــه مطابــق بــا اســتاندارد بین المللــی ISO/TS 80004 و اســتاندارد ملــی 
21145 در حــوزه فناوری نانــو قــرار می گیرنــد، پــس از بازرســی و انجام آزمون هــای مرتبط، 
گواهینامهنانومقیاس اعطا می شود. گواهینامه نانومقیاس با اعتبار یک ساله صادر شده 
و قابل تمدیــد اســت. همچنیــن در طــول مدت اعتبــار جهــت اطمینان از ثبــات مقیاس و 

خواص محصول تولیدی، بازرسی های دوره ای از شرکت انجام می شود.
به فناوری ها و محصوالتی که تولیدکننده آن صرفا الزامات فنی محصول را برآورده کرده و 

الزامات تولیدی و تجاری مندرج در آیین نامه های مؤسسه ازجمله پروانه ساخت و بهره برداری، واحد کنترل کیفی فعال، 
سایر مجوزهای موردنیاز و… را دارا نباشد، گواهینامهآزمایشینانومقیاس اعطا می شود.

گواهینامهنانومقیاس

 روند تولید محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران
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محصوالت تجهیزات مجموع

234 1202968

آمــار محصــوالت و تجهیزات فناوری نانــوی ایران که تا پایان شــهریور ســال 1401، گواهینامــه نانومقیاس را 
اخذ کرده اند.

توزیع محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس از نظر حوزه صنعتی

تجهیزات
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10درصد

خدماتوملزوماتصنعتی،
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مواداولیه،29درصد

7

محصوالت فناوری نانوی ساخت ایرانمقدمه
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 آب گریزکننده های سطوح و اشیا



ی خانواده شیشه های کنترل کننده انرژ
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معرفی محصول
حدود یک ســوم انرژی یک ســاختمان از پنجره ها هدر می رود، به همین دلیل امروزه تاش هایی برای کاهش اتاف 
انــرژی از ایــن طریــق صــورت می گیرد. در این میان پیشــرفت فناوری توانســته تا حد زیادی کاســتی ها در این زمینه را 
بهبود دهد. شیشه ضداتاف انرژی یا کم گسیل )Low-E( از جمله فناوری هایی است که به کنترل انرژی کمک زیادی 
کرده اســت. این شیشــه انتقال حرارت بســیار کمتری نســبت به شیشــه معمولی دارد و مانند یک عایق حرارتی شفاف 
عمــل می کنــد. ایــن نوع شیشــه از گرمای مســتقیم خورشــید جلوگیــری می کنــد و دارای مزیت هایی همچون آســایش 
حرارتی در تابســتان و کاهش هزینه ها برای تأسیســات سرمایشــی اســت. عاوه بر این، این نوع شیشــه ها از ورود اشعه 

فرابنفش نیز جلوگیری می کنند.
 این نوع شیشه ها در انواع مختلف و با راندمان های متفاوت تولید می گردند.

سه شرکت شیشه کاوه فلوت، آسافلوت و فلوت کاویان از گروه بزرگ صنعتی شیشه کاوه در زمینه تولید این محصوالت 
فعالیت می نمایند:

 شیشه کنترل کننده انرژی اکو  استار
 شیشه کنترل کننده انرژی اکو  استار پاس

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گروه صنعتی شیشه کاوه

 محل تولید
استان مرکزی، شهر ساوه، شهرک 

صنعتی کاوه

 پایگاه اینترنتی
www.kavehglass.com
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معرفی محصول

شیشه رفلکس با استفاده از فناوری نانو و پوشش دهی مواد فلزی و اکسیدهای فلزی در ضخامت های نانومتری روی 
یک طرف شیشــه معمولی تولید می شــود. این شیشه  ها به گونه ای ساخته شــده که می توانند محیط داخلی خانه را از 
بیــرون هماننــد یــک پرده مخفی کنند اما افراد داخل خانه به راحتی می توانند محیط بیرون را مشــاهده کنند. از دیگر 
ویژگی های مثبت شیشــه رفلکس، کاســتن میزان گرمای ورودی به فضای داخلی ســاختمان ها در تابســتان به وسیله 
بازتاب اشــعه خورشــید اســت. در نتیجه این ویژگی باعــث صرفه جویی در هزینه های احــداث، راه اندازی و نگهداری 

سیستم های تهویه و خنک سازی محیط می شود.
شیشــه های رفلکس کاوه در رنگ های متنوعی مانند دودی، آبی، ســبز، طایی، برنز، صورتی و ســوپر ســیلور به تولید 

می رسد.
شرکت های شیشه کاوه فلوت، آسافلوت و فلوت کاویان در این زمینه فعالیت می کنند. 

خانواده شیشه های رفلکس
اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گروه صنعتی شیشه کاوه

 محل تولید
استان مرکزی، شهر ساوه، شهرک 

صنعتی کاوه

 پایگاه اینترنتی
www.kavehglass.com

گواهینامه نانومقیاس
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آینه با پوشش نانومتری

معرفی محصول
بیشتر آینه  ها با افزودن روکش بازتابنده به یک صفحه مناسب )معموًال شیشه( ساخته می شوند. در بیشتر آینه ها این 
صفحه به دلیل آســانی ســاخت، شــفافیت، سختی و توانایی داشتن رویه صاف، شیشــه است. روکش بازتابنده معموًال 
به پشــت آینه افزوده می شــود تا از فرســایش و آســیب های ناگهانی در پناه بماند. گروه صنعتی شیشــه کاوه برای تولید 

آینه از پوشش آلومینیوم و کروم استفاده می کند. 
این آینه آلومینیومی با اســتفاده از فناوری نانو و الیه نشــانی فلز آلومینیوم بر روی شیشــه تولید می شــود و در مقایســه با 
آینه نقره از قیمت پایین تری برخوردار اســت، در مواردی که حساســیت کاربری کمتر اســت می توان از این نوع آینه ها 

استفاده کرد.
آینه کروم برای مناطق مرطوب و مکان هایی با رطوبت باال )حمام، اســتخر شــنای سرپوشیده( مناسب است. پوشش 
کروم بسیار مقاوم است و رطوبت نمی تواند کمترین تاثیری روی آن بگذارد. از این آینه ها همچنین می توان به عنوان 

یک سبک تزیینی برای طراحی های جدید و یا برای تولید جلوه های بصری با بازتاب های متنوع استفاده کرد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گروه صنعتی شیشه کاوه

 محل تولید
استان مرکزی، شهر ساوه، شهرک 

صنعتی کاوه

 پایگاه اینترنتی
www.kavehglass.com

گواهینامه نانومقیاس
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 UPVC پروفیل در و پنجره

معرفی محصول
 محصــول نانویــی UPVC )مــاژول( عرضــه شــده در صنعــت ساختمان ســازی، بــرای تولیــد قاب ها و پایــه پنجره های 
دوجــداره مســتحکم اســتفاده می شــود تــا قطعه بازشــوی پنجــره یا بازشــوی درب روی آن ســوار گردد. ایــن محصول 
به عنوان ســتون میانی پنجره ثابت، یا جهت پوشــاندن قسمتی از درب و پنجره نیز مورد استفاده قرار می گیرد. جهت 
ساخت درب دو لنگه یا پنجره های فرانسوی نیز از این پروفیل استفاده می گردد تا بتوان هر دو لنگه درب یا پنجره را 
باز کرد. به عاوه هنگام بازســازی پنجره های قدیمی می توان این پروفیل را برای پوشــش بافت قدیمی مورد استفاده 

قرار داد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
شاهین سازه فجر

 محل تولید
استان تهران، رباط کریم

 پایگاه اینترنتی
https://majol.ir

گواهینامه نانومقیاس
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
شریف نانو پارس

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.sharifnanopars.com

یز  مالت ضدباکتری و آب گر

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول

استان خراسان رضویژیکاوا
www.zhikava.com

ســمنتکس، ماتــی آمــاده مصــرف بــر پایه ســیمان، ســیلیس دانه بنــدی شــده و افزودنی هــای مختلف جهــت بهبود 
خصوصیات مات، مانند کارپذیری چســبندگی به ســطح زیرکار، مقاومت مکانیکی و شیمیایی است. مات تعمیراتی 
سمنتکس برای کلیه کارهای تعمیراتی، پرکردن شکستگی های بتن و ماهیچه کشی مناسب است. مات رنگی نما با 

کتری محصولی دیگر از این دسته محصوالت است.  خاصیت ضدبا
مات ســیمانی آب گریز نیز نوع دیگری از مات بهبود یافته با فناوری نانو اســت. این مات حاوی پودرهای کربناتی 
کرلیکی است و به همین دلیل دارای خاصیت آب گریزی با چسبندگی باالست و توسط باران های  به همراه رزین های آ

آلوده کثیف نمی شود و به راحتی با آب قابل شست وشو است.
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یق  پوشش سیمانی ضدحر

معرفی محصول
فوالدهای سازه معمول، در هنگام حریق بخش قابل توجهی از مقاومت خود را از دست می دهند. بنابراین محافظت 
ســاختمان در برابــر حریــق به ویــژه اســکلت و ســازه های فلــزی آن بســیار ضــروری اســت. این کار با اســتفاده از توســط 
پوشــش های ضد حریق قابل انجام اســت. دســتاورد صنعتی محققان و صنعتگران کشــورمان در این زمینه، پوشــش 
ضد حریــق نانــو، با مقاومت حرارتی بســیار باال و ضریب رســانایی گرمایی بســیار پایین اســت که رونــد انتقال حرارت در 
ســازه را کاهــش داده و باعــث تأخیر در فروپاشــی ســازه در هنگام حریق می شــود و فرصت کافی را بــرای اطفای حریق 
توســط نیروهای آتش نشــانی فراهم می ســازد. به عاوه بدون افت کارایی و ایمنی ســازه، باعث سبک تر شــدن آن نیز 
می شــود. این پوشــش ضد حریق را می توان به راحتی در ســطوح داخلی و خارجی ســازه فوالدی و بتنی استفاده نمود. 
باید توجه داشــت که با توجه به قوانین مبحث ســوم مقررات ملی ســاختمان، استفاده از این گونه مواد محافظ حریق 

در تمام یا بخش هایی از ساختمان های با سازه فلزی، امری الزامی است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
مهندسی تکنولوژی های برتر فرما

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir

گواهینامه نانومقیاس
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 بتن سبک سازه ای

معرفی محصول

مقاوم ســازی بنا هــا در برابــر زلزلــه بــه روش هــای مختلفــی صــورت می گیــرد و کاهــش وزن ســازٔه ســاختمانی یکی از 
راهکارهای مناســب در این زمینه به شــمار می رود. با توجه به اینکه بتن بخش عمده ای از وزن ســاختمان را در بر 
دارد، لذا اســتفاده از بتن های ســبک ســازه ای و مهندسی شــده، راهکار مناسبی برای دســتیابی به کاهش وزن بنا و 
مقاوم ســازی آن در برابر آســیب های ناشــی از زلزله خواهد بود. اســتفاده از این محصول می تواند وزن سازه را تا یک 
تــن بــه ازای هــر متر مکعب بتن ریزی نســبت به بتن هــای معمولی، کاهش دهد. با کاهش چشــم گیر وزن، مقاومت 
بنا به هنگام وقوع زلزله افزایش می یابد. این مزیت عاوه بر افزایش ایمنی ســاختمان ها، منجر به افزایش ســرعت 
ساخت بنا نیز می شود و میزان استفاده از آهن آالت و آرماتور ها کاهش می یابد. این ویژگی نیز کاهش هزینه مصالح 
مصرفی را در پی دارد که استفاده از این محصول را مقرون به صرفه تر می نماید. جدول بتنی مقاوم در برابر خمش، 
نانوبتــن ســبک ســازه ای و کف پــوش بتنــی مقاوم در برابر ســایش و خمــش از جمله محصوالت تولیدی این شــرکت 

است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
دانش بنیان انبوه سازی 

مسکن بهدیس سامان امین

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.vandidad-co.com 

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تعاونــی دانــش بنیــان توســعه و 

فناوری لرزه پایدار آذربایجان

  محل تولید
 استان آذربایجان شرقی

 پایگاه اینترنتی
www.lpa.co.ir

گواهینامه نانومقیاس

بتــن پــودری واکنشــی ) Reactive Powder Concrete ( بتنــی پیشــرفته بــا کارایــی بســیار باالســت کــه شــامل یــک 
کامپوزیت سیمانی با خواص برتر از نظر مکانیکی و فیزیکی بوده و از مقاومت و شکل پذیری باالیی برخوردار است. 
تولیــد دریچه هــای نانــو کامپوزیت پلیمــری بتنی از قابلیت های فراوانی برخوردار اســت و به عنــوان جایگزینی برای 
دریچه هــای چدنی محســوب می شــود. ایجــاد خط تولید کنتور باکس ها و ســایر دریچه ها در ابعــاد متفاوت از جمله 

توانمندی هایی اســت که با اســتفاده از این بتن ها و مواد نانوکاموزیتی میســر شده است. 

بتن پودری واکنش پذیر
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افزودنی بهبود دهنده مقاومت فشاری بتن 

معرفی محصول

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
مهندسی سازه بتن خاورمیانه

  محل تولید
 استان البرز

 پایگاه اینترنتی
www.meeng.ir

گواهینامه نانومقیاس

مواد افزودنی بتن برای کســب خواصی ویژه یا به منظور کمک به امر تولید، با ســیمان پرتلند و یا کلینکر آن در حین 
تولیــد در کارخانــه آســیاب می شــودو ایــن مواد به صــورت گرد یا مایــع برای اصاح خــواص بتن و با اختاط مناســب 
بــه بتــن افزوده می شــود و موجب تســریع در روند کســب مقاومــت اولیه، کنتــرل واکنش های قلیایی های ســیمان با 

ســنگدانه ها، طوالنی کردن زمان گیرش، افزایش کارایی و افزایش مقاومت در برابر یخ زدن مکرر می شــود.
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چسب مگااستون

معرفی محصول
مگا اســتون یک نوع چســب اســت که برای اتصال سنگ به بتن و سنگ به فلز مورداستفاده قرار می گیرد. این چسب 
که حاوی نانوذرات اســت، موجب ایجاد یک پیوند قوی می شــود که حتی در برابر ارتعاشــات ناشــی از زلزله نیز مقاوم 
خواهد بود. سبک ســازی نمای ســاختمان، کاهش هزینه خرید و کاهش هزینه دســتمزد اجرا از دیگر مزایای اســتفاده 
از این چســب نانویی اســت. چســب مگا اســتون با قدرت اتصال و چســبندگی بســیار باال جهت اجرای نمای خشــک 
و همچنین چســباندن انواع مختلف ســنگ های ســاختمانی )پورســلن، گرانیت، تراورتن و ســنگ مصنوعی( بر روی 
زیرســاخت های مختلــف در دو نــوع معمولــی و زودگیــر، به بازار عرضه شــده اســت. شــایان ذکر اســت دانــش فنی این 
محصــول متعلق به شــرکت دانش بنیان مهندســی تکنولوژی هــای برتر فرما )از زیرمجموعه های شــرکت رنگ و رزین 

الوان( بوده و تولید و فروش آن به صورت انحصاری به شرکت رنگ و رزین الوان تعلق دارد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
مهندسی تکنولوژی های برتر فرما

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.alvanpaint.com

گواهینامه نانومقیاس
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چسب سنگ ضدباکتری

معرفی محصول
یکــی از کاربردهــای مهم چســب، در اتصال ســنگ های تزیینی مورد اســتفاده در ساختمان  هاســت. بــا توجه به کاربرد 
فراوان انواع ســنگ در فضای داخلی منازل مســکونی، ادارات و محیط های بهداشــتی، چســب مورد استفاده عاوه بر 
خاصیت چســبندگی با اســتحکام مناســب باید در برابر تجمع و رشــد باکتری ها و قارچ ها در محل اتصال مقاوم باشــد. 
همچنیــن چســب مــورد اســتفاده بایــد در برابــر تغییــرات دمایی مقــاوم بوده و دچــار انقباض یا انبســاط شــدید و ترک 

خوردگی نشود.
در این محصول با استفاده از فناوری نانو، به چسب خاصیت آب گریزی، ضدباکتری و استحکام باال داده شده است. 
همچنیــن با کمک فناوری نانو، چســب تولیدی برای ســطوح ســنگ کاربــرد دارد. این ویژگــی منحصربه فرد محصول 
می توانــد صرفــه اقتصــادی را در مصــارف چســب بــه همــراه داشــته باشــد. ایــن ماده عــاوه بر تأمیــن زیبایــی، پس از 

سخت شدن تمامی بندها را ضدآب و نفوذناپذیر می کند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
مهندســی ایده سازان و فناوران 

جوان صنعت

 محل تولید
استان فارس، شیراز

 پایگاه اینترنتی
www.javansanat.vcp.ir 

گواهینامه نانومقیاس
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کف پوش بتنی مقاوم به سایش
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معرفی محصول

اجزای کف پوش های بتنی به طور مناسب متراکم شده اند. این کف پوش ها شکل و ضخامت یکنواخت و خصوصیات 
هندسی مشخص شده ای  دارند. سیمان، سنگ دانه ها و آب با درصد مشخص و طبق استانداردهای ملی تعریف شده 
در محصــوالت بتنــی، مصالــح تشــکیل دهنده کف پوش ها هســتند. این محصول در دو ســطح رویی )Face( و ســطح 
بســتر )Main( ســاخته شــده اســت. اســتحکام فشــاری و خمشــی باال و مقاومت در برابر ســایش، از مشــخصه های این 
کف پوش های ترافیکی است. ارزان و مقرون به صرفه بودن، دوام باال در برابر عوامل محیطی و مواد شیمیایی، زیبایی 
و تنوع زیاد در طرح و رنگ، سرعت اجرای بسیار باال، عدم نفوذ روغن، گازوئیل و آلودگی ها، نگهداری و نظافت آسان 

از دیگر مزایای استفاده از این کف پوش هاست.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
آپتوس ایران

 محل تولید
استان البرز، کرج

 پایگاه اینترنتی
www.aptusiran.com

دانش بنیان انبوه سازی 
مسکن بهدیس سامان امین

www.vandidad-co.comاستان تهران، شهر تهران



کف پوش اپوکسی مقاوم به سایش

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
امروزه با اســتفاده از فناوری نانو قابلیت افزایش خواص ســطحی پوشــش  ها به طور چشــمگیری افزایش یافته اســت. 
کف پوش رزینی ضد ســایش تولیدی شــرکت بســاپلیمر با نام تجاری بســادور (®BASADUR) را می  توان بر ســطح بتن، 
ســنگ، موزاییک و ســرامیک اجرا نمود. با بهره گیری از فناوری نانو و افزایش مقاومت سایشــی در این محصول، دوام 
و عمر مصرف کف پوش نهایی، نســبت به محصوالت تجاری موجود در بازار، به شــکل قابل توجهی بیشــتر شــده و در 

نتیجه هزینه های تعمیرات و نگهداری آن کاهش چشمگیری داشته است.
این نانوکف پوش  ها، موادی یکپارچه، بدون درز و غیرقابل نفوذ بوده و با قابلیت ســرعت نصب بســیار باال، در برابر آب، 
رطوبت، و انواع مواد شــیمیایی، لغزش، ضربه، ترک های احتمالی و شــوک حرارتی و نیز شــرایط جوی گوناگون، مقاومت 
باالیی دارند. مقاومت در برابر ســایش و رفت و آمد بســیار ســنگین بدون تغییر رنگ و ضخامت، برای تردد ماشــین آالتی 
همچون لیفتراک در انبار ها از مناسب ترین گزینه ها محسوب می شود. این کف پوش ها، آنتی استاتیک هستند. به دلیل 
عدم جدایش ذرات و مواد فرار از ســطح کف پوش، ســامت هوای داخل ســالن و انبار تضمین می شــود. کاربردهای این 

محصول عبارت اند از:
 اتاق های تمیز و مکان های بهداشتی و 

بیمارستان ها
 محیط های صنعتی، سالن های تولید، انبارها

 صنایع غذایی و نوشیدنی

 صنایع دارویی/ شیمیایی
 پارکینگ خودروها

 آشیانه هواپیما
 مکان های تجاری و مسکونی و ورزشی

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
بسپارسازان ایرانیان

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.BasaPolymer.com
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پتوی عایق حرارت

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول

آئروژل ها، موادی با تخلخل باال و ضریب انتقال حرارت بسیار پایین بوده و به عنوان عایق حرارتی، صوتی و الکتریکی 
عالی، اســتفاده می شــوند. ویژگی های برجسته آئروژل ها باعث می شود تا در ســاختمان ها نیز مورداستفاده قرار گیرند. 
هدایــت گرمایــی کــم و شــفافیت آئروژل ها باعث می شــود تا به صــورت بلنکت )به صــورت برد یا پتــوی عایق حرارت( 
در نمای ســاختمان ها، ســقف ها، پنجره ها و پوشــش های کلکتور خورشــیدی کاربرد داشته باشــند. ویژگی های صوتی 
آئروژل ها آن ها را تبدیل به عایق های صوتی خوبی کرده است. عاوه  بر این، آئروژل ، غیرقابل احتراق است. بنابراین 
این مواد می توانند در خارج از ساختمان برای به تأخیر انداختن آتش استفاده شوند. به طور کلی، با استفاده از آئروژلی 
با ضخامت 20 میلی متر در دیوارهای خارجی، می توان بیش از 90درصد کاهش تلفات حرارتی در ساختمان ها داشت. 
ایــن مــاده راه حــل کلیــدی برای حل مشــکل پل حرارتی در منازل مســکونی اســت. پتوی عایق حرارت و پــودر آیروژل 

سیلیکا، از جمله محصوالت شرکت پاکان آتیه نانو دانش در این زمینه هستند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پاکان آتیه نانو دانش

 محل تولید
استان قزوین، شهر قزوین

 پایگاه اینترنتی
www.irogel.com
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پوشش عایق حرارت و جاذب صوت

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
عایــق کاری ســطوح مختلــف ســاختمانی و تجهیــزات، یکــی از راه هــای جلوگیــری از اتــاف انــرژی و در نتیجــه کاهــش 
هزینه هاســت. از طرفــی به منظــور جلوگیــری از مزاحمــت توســط صداهــای ایجــاد شــده در اتاق هــای کنــاری یــا فوقانی 
ســاختمان ها و ســازه های صنعتی، همچنین در کشــتی ها و قطارها و خودرو، ممانعت از انتقال صدا در طراحی و ســاخت 
حائز اهمیت اســت. عاوه بر اســتفاده از ســقف یا دیوار بتنی با ضخامت زیاد یا عایق هایی مانند پشــم شیشه یا استفاده 
از لرزش گیرهای الســتیکی به منظور کاهش تلفات حرارتی و صوتی، اســتفاده از پوشــش های عایق روشی نوین می باشد. 
امــروزه رنــگ عایــق حرارتی هدایت حرارتــی را کاهش می دهد و رنگ هــای عایق صدا به گونه ای طراحی شــده اند که با 
ضخامت بســیار کم اعمال می شــوند اما قدرت مستهلک کردن دامنه وسیعی از ارتعاشات را دارند. برتری بزرگ دیگر این 
نــوع پوشــش ها ضخامــت و وزن مخصوص کم پوشــش اســت که موجب می شــود بار مــرده کمتری بر ســازه اعمال گردد 
و فضای کمتری را اشــغال کند. این موضوع در صنایع کشــتی ســازی و ســازه های دریایی فاکتور بســیار مهمی به حســاب 
می آیــد. همچنیــن پوشــش رزینی نقش حفاظتــی دارند و از فلزات در مقابل شــرایط جوی محافظت می نمایــد. امروزه با 
توســعه نانوپوشــش عایــق حرارتی بر روی ســطوح، می توان از اتاف انــرژی به میزان قابل قبولی جلوگیری کــرد. از طرفی 
ممانعت هم زمان از عبور صوت از مزایای این پوشش هاست. نانوذرات موجود در پوشش  های نانویی، با جذب بخشی 

از طیف های تابش و بازتابش نور خورشید، همچنین انحراف صوت، نقش عایق را به خوبی ایفا می کنند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

مهندسی شیمیایی و رنگ سازی 
نیلی فام ری

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nilifam.com

گروه پوشش های محافظ 
پایه آب پاوان

www.pampabaam.comاستان تهران، تهران
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معرفی محصول

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

ژیکاوا
 محل تولید

استان خراسان رضوی
 پایگاه اینترنتی

www.zhikava.com
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گواهینامه نانومقیاس

یکاوا خانواده محصوالت ژ

پوشــرنگ پایــه ســیمان ژیکافــام، دارای ضخامــت بیشــتری از رنگ هــای معمولی بوده و عــاوه بر زیباســازی، الیه ای 
مســتحکم، بــا دوام و ضــدآب تشــکیل داده و ســطح زیر خود را در مقابــل رطوبت و حمات شــیمیایی کاما محافظت 
می کند. ژیکافام مناسب شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب )نواحی شمالی و جنوبی ایران( بوده و برخاف رنگ های 

پاستیکی و کنیتکس هرگز پوسته نمی شود.
معموال جهت بندکشی کاشی و سرامیک از سیمان سفید مخلوط با رنگ های پودری استفاده می شود که به هیچ وجه 
از کیفیت باالیی برخوردار نبوده و پس از مدتی ترک خورده و کثیف می شود و شکل و ظاهر نازیبایی به خود می گیرد. 
پــودر بندکشــی ژیکاپونــد به دلیل اســتفاده از افزودنی های شــیمیایی و رنگدانه های معدنی، در مقابــل رنگ پریدگی، 

ترک خوردگی و نفوذ آب بسیار مقاوم است.
عایــق رطوبتــی ژیکابــام پدیده ای جدید در صنعت مواد شــیمیایی ســاختمان اســت که جز مواد آب بندی ســاختمان 
محســوب می شــود و کارایــی زیــادی در عایــق بنــدی پروژه هــای ســاختمانی دارد. ایــن پــودر در اصــل عایــق رطوبت 
جایگزین قیرگونی و ایزوگام می باشــد که کارکردن با آن بســیار ســاده، راحت و بدون دردســر اســت و خطرات ناشــی از 

آتش سوزی و سوختگی ایزوگام را ندارد.
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ژئوممبران ضدباکتری

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
ژئوممبران، یک حائل و منسوج بافته شده با نفوذپذیری بسیار کم است که توسط پلیمر پوشیده شده و به منظور جمع 

آوری، ذخیره، کنترل و مدیریت آب و کنترل نشت آب یا گاز کاربرد دارد.
 امروزه ژئوممبران ها در این کاربرد بســیار مؤثرتر از محصوالت ســنتی از قبیل بتن، آســفالت و کلی فشــرده هســتند. این 
محصول طیف وســیعی از خواص مقاومت فیزیکی، مکانیکی و شــیمیایی برای محافظت محیط زیســت و منابع آبی 

از خود نشان می دهد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تولیدی صنعتی دکاموند

 محل تولید
استان البرز، کرج

 پایگاه اینترنتی
www.decamond.ir



معرفی محصول
یکــی از کاربردهــای مهم چســب، در اتصال ســنگ های تزیینی مورد اســتفاده در ساختمان  هاســت. بــا توجه به کاربرد 
فراوان انواع ســنگ در فضای داخلی منازل مســکونی، ادارات و محیط های بهداشــتی، چســب مورد استفاده عاوه بر 
خاصیت چســبندگی با اســتحکام مناســب باید در برابر تجمع و رشــد باکتری ها و قارچ ها در محل اتصال مقاوم باشــد. 
همچنیــن چســب مــورد اســتفاده بایــد در برابــر تغییــرات دمایی مقــاوم بوده و دچــار انقباض یا انبســاط شــدید و ترک 

خوردگی نشود.
در این محصول با استفاده از فناوری نانو، به چسب خاصیت آب گریزی، ضدباکتری و استحکام باال داده شده است. 
همچنیــن با کمک فناوری نانو، چســب تولیدی برای ســطوح ســنگ کاربــرد دارد. این ویژگــی منحصربه فرد محصول 
می توانــد صرفــه اقتصــادی را در مصــارف چســب بــه همــراه داشــته باشــد. ایــن ماده عــاوه بر تأمیــن زیبایــی، پس از 

سخت شدن تمامی بندها را ضدآب و نفوذناپذیر می کند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تعاونی تولیدی و توزیع توپراک 

خزر

 محل تولید
استان گیان

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir
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گواهینامه نانومقیاس

چسب کاشی و سرامیک
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معرفی محصول
کاشــی  های ســرامیکی دارای پایداری و ظاهر فوق العاده ای هستند و به همین دلیل به طور گسترده  ای در محیط های 
مختلــف ماننــد محیط هــای بیمارســتانی و خانگــی اســتفاده می  شــوند. کاشــی  های ســرامیکی به خودی خــود دارای 
خاصیــت ضدباکتــری نبوده و میکروارگانیســم  ها به راحتی و به خصوص در محیط  های مرطوب روی ســطح آن تکثیر 
می شوند. حضور و تکثیر میکروارگانیسم  ها روی سطح کاشی، سامت انسان را به خطر می اندازد. ذرات نانوکامپوزیت 
به کاررفته در این کاشــی ها، ســازگار با محیط زیست هســتند و برای بدن انسان نیز ضرر ندارد. ذرات نانوکامپوزیت قادر 
هســتند تا طیف وســیعی از باکتری ها را از بین ببرند و می توانند ایمنی نســبت به باکتری  ها و ویروس  ها را در انسان  ها، 

حیوانات و گیاهان باال ببرند.

اطالعات تولید کنندگان

 نام تولید کننده
تانیاسرام گاریزات

 محل تولید
استان یزد، تفت

 پایگاه اینترنتی
ceramtania@gmail.com

گواهینامه نانومقیاس

کاشی و سرامیک ضدباکتری

www.aras-tile.comاستان اصفهان، اصفهانصنایع کاشی ارس بروجن
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محلــول ضدلغزش ایســتا نوع جدیدی از اصاح کننده های ســطوح اســت کــه برخاف انواع مرســوم آن، باعث افزایش 
مقاومــت لغزشــی ســطح می شــود. مزیــت محلــول ضدلغــزش فرموالســیون ویــژه آن اســت. ایــن محصــول به واســطه 
فرموالسیون خود، ضمن افزایش حدود 3 برابری ضریب اصطکاک، تغییر محسوسی در رنگ سطح نیز ایجاد نمی کند 
و تأثیری با ماندگاری یک ســاله دارد. محلول ضدلغزش ایســتا بدون آنکه پوششــی روی ســطح ایجاد کند، به واســطه 
ایجــاد ناهمواری هــای بســیار ریــز در مقیاس نانو، باعث افزایش اصطکاک ســطح می شــود. این افزایــش اصطکاک تا 
زمانی که ناهمواری های ایجاد شــده در اثر تردد بســیار زیاد یا شست وشــو با محلول های اســیدی قوی صاف نشــود، 

باقی می ماند.

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
شریف فناوران آنیل

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir

محلول ضد لغزش
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سرویس بهداشتی ضدباکتری

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
تولید ســرویس بهداشــتی با خاصیت ضدباکتری کمک شــایانی به بهداشــت عمومی نموده اســت. این محصول دارای 
خاصیت ضدباکتری باال، شــفافیت بیشــتر و ثبات رنگ لعاب نســبت به محصوالت غیرنانویی اســت. همچنین نیاز به 
شست وشو و استفاده از مواد شیمیایی را کمتر کرده و در نتیجه شفافیت و رنگ لعاب به مرور زمان، آسیب کمتری خواهد 
دید. تفاوت اندک قیمت نسبت به محصوالت غیرنانویی، قیمت کمتر نسبت به نمونه های خارجی، دارابودن کیفیت 
مناســب در مقایســه بــا نمونه هــای خارجی و طراحی ظاهری مناســب محصــوالت از جمله مزایای رقابتــی این محصول 
نانویــی اســت. بدیهی اســت که اســتفاده از ایــن محصول در منــازل، مکان های عمومــی و بیمارســتان ها می تواند تأثیر 

بسزایی در افزایش بهداشت محیط داشته باشد. از دیگر محصوالت مشابه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 سرویس بهداشتی ایرانی ضدباکتری

  سرویس بهداشتی فرنگی ضدباکتری
 روشویی ضدباکتری

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
چینی بهداشتی مرجان گاریزات

 محل تولید
استان یزد، تفت

 پایگاه اینترنتی
www.marjansanitary.com

www.novinceram.comاستان خراسان جنوبینوین سرام کویر
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یینی کاشی شیشه ای تز

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
امــروزه انــواع کاشــی های تزیینــی ســنتی و مــدرن ســرامیکی به منظــور ایجاد نمایــی زیبا و جــذاب در ســاختمان ها به 
کار مــی رود. دســته ای جدیــد از انــواع کاشــی  های موجــود، کاشــی های شیشــه  ای هســتند کــه جایگزین مناســبی برای 
کاشــی های قدیمی بوده و در کنار نورپردازی مناســب، به علت رنگ بندی متنوع باعث ایجاد شــفافیت مثال  زدنی در 
محیــط شــده و در طرح های مختلف تولید می شــوند. فضای بیــن کابینتی، دیوارهای کوتاه و پارتیشــن  ها، دیوارهای 
اطراف دوش و وان در حمام، پوشــش تزیینی ســتون ها و بخشــی از ســطوح دیوارها و نیز پوشــش کف از جمله موارد 
کاربــرد این کاشی هاســت. اعمال پوشــش های بــراق نانومتری روش جدیدی در تولید کاشــی های تزیینی اســت که از 
مزایــای بیشــتری برخوردار اســت. از جملــه این مزایا می تــوان به ضد خط و خش بودن، اســتحکام مناســب، ماندگاری 
رنــگ مادام العمر، ســادگی و ســرعت عمل باال در نصــب و به کارگیری، نظافت و تمیزکاری آســان، مقاومت شــیمیایی و 
حرارتی تا دمای 550 درجه ســانتی گراد اشــاره کرد. به عاوه حاوی عنصر گران بهای تیتانیم جهت زیبایی بیشــتر بوده 

و از شفافیت به همراه بازتاب نور و ایجاد جذابیت های بصری، برخوردار است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تولیدی و بازرگانی طلوع 

آوین مهر

 محل تولید
استان اصفهان، شهرک 

صنعتی کویر

 پایگاه اینترنتی
www.bmc-mehr.com
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گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
امــروزه بــا پیشــرفت فنــاوری، رنگ آمیزی و طراحی کاشــی ها نیز بــا تجهیــزات و روش های مدرن تری انجــام می گیرد. 
یکی از روش های جدید طراحی کاشی ها استفاده از پوشش های بادوام نانوساختار به روش PVD است. پوشش های 

ایجاد شده به این روش ماندگاری بسیاری خوبی داشته و از جا و براقیت چشمگیری برخوردارند.
این کاشــی ها قابلیت اســتفاده در حمام، ســرویس بهداشــتی، دیوار و کف، دکوراســیون داخلی منازل را دارند. کاشی ها 
بــا پوشــش نانوســاختار تزیینی در طراحی هــای جدید و رنگ های متنــوع )طایی، نقره ای، رزگلد و…( بــا دوام و جا و 

براقیت خاصی به تولید می    رسند.
عاوه بر تولید این کاشی ها، خدمات پوشش  های نانوساختار تزیینی بر روی کاشی و سرامیک نیز ارائه می شود.

اطالعات تولید کنندگان
 نام تولید کننده

نگار گستر جاوید
 محل تولید

استان تهران، شهر قدس
 پایگاه اینترنتی

www.negarestantile.com

www.araceram.comاستان تهران، شهریارگروه تولیدی آرا سرام

یینی کاشی با پوشش تز

www.ariyaeiceram.comکاشی با پوشش نانوساختار تزیینیآریایی سرام الماس



اطالعات تولید کنندگان
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یینی شیرآالت با پوشش تز

معرفی محصول
به طور کلی شیرآالت از دو جنس آلیاژ برنج یا سرب خشک ساخته می شوند و تنها روکش های آن هاست که تفاوت های 
ظاهــری در آن هــا ایجاد می کند. انواع روکش های تزیینی که برای شــیرآالت کاربرد بیشــتری دارنــد عبارت اند از: برنج، 
برنــز، مــس و اســتیل. امــا از آنجا که تولیدکننــدگان همواره به دنبــال محصوالت بــا زیبایی، کیفیت و طول عمر بیشــتر 
هســتند، امروزه شــیرآالتی با پوشــش های نانوســاختار دارای ســختی و مقاومت در برابر خوردگی باالتر تولید می شــوند. 
شناخته شــده ترین این پوشــش های تزیینی نانوســاختار TiN و TiAlNاست. اســتفاده از فناوری نانو در تولید شیرآالت، 
عــاوه بــر زیبایــی باالتــر، دوام و مانــدگاری پوشــش ها را نیز افزایش داده اســت. تهــران و قم از محل هــای فعال تولید 

این گونه شیرآالت است.

گواهینامه نانومقیاس

 نام تولید کننده
تولیدی و صنعتی کار پویا

 پایگاه اینترنتی
www.kelarpooya.com

www.karimpourtaps.irگروه صنعتی کریم پور

 www.derakhshantaps.comدرخشان صنعت آناهیتا

www.nanoproduct.irشیرآالت بهداشتی پاشازاده آویسا

 نام تولید کننده
شیرآالت بهداشتی آتریسا

 پایگاه اینترنتی
www.AtrisaTaps.ir

www.shouder.comصنایع توسعه ساختمان آروشا

www.nanoproduct.irالبرز شیر مهتاب

کارگاه تولیدی شهرابی



یینی یراق آالت و دستگیره با پوشش تز

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
جنس اکثر یراق آالت از فلز اســت بنابراین باید در مقابل زنگ زدگی، تغییر رنگ و فرســودگی های ناشــی از استفاده زیاد 
مقاوم باشــند. بعد از گذشــت چند ســال اســتفاده از انواع دســتگیره در و کابینت، تغییر رنگ و سیاه شــدن در اکثر آن  ها 
حتی با برندهای معروف نیز مشاهده می شود. پوشش های نانوساختار تولید شده به روش PVD در رنگ های متنوع، 

زیبایی همراه با دوام طوالنی مدت را برای انواع یراق آالت به همراه خواهد داشت.

34

اطالعات تولید کنندگان
 نام تولید کننده

گروه صنعتی مصلحی )سه. آ(
 محل تولید

استان تهران، پردیس
 پایگاه اینترنتی

www.3aco.ir

www.bronzesteel.irاستان تهران، تهرانکارخانجات ایران برنز استیل

www.toleranceco.comاستان تهران، تهرانشرکت تلرانس

www.dastgirehiran.comاستان تهران، تهراندستگیره ایران



یینی خدمات پوشش دهی تز

معرفی محصول
رنگ مهم ترین خاصیت پوشش های تزیینی و شناخته شده ترین پوشش سخت تزیینی TiN و TiAlN است. با اعمال این 
پوشش ها سطح ظاهری جذاب داشته و با سختی باال و سایش کم آن را با دوام تر از طا می سازد. پوشش های سخت تزیینی 
الیــه نــازک در لــوازم غذاخــوری فلزی، فریم عینک، لوازم تزیینی، جواهرآالت بدلی، شــیرآالت، دســتگیره، یــراق آالت و دیگر 
کاربردهای مشابه که در آن ها پوشش در معرض سایش، فرسایش و خوردگی در حین استفاده و تمیزکردن است، کاربرد دارد.

اطالعات تولید کنندگان
 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

parspvd.comتهران، شهرک صنعتی پرندپارس پی وی دی

www.toleranceco.comاستان تهران، جاده آبعلیتلرانس

www.AtrisaTaps.irقم، شهرک صنعتی شکوهیهشیرآالت بهداشتی آتریسا

www.bronzesteel.irاستان تهران، شهر تهرانکارخانجات ایران برنز استیل

www.nanoproduct.irخراسان رضوی، مشهدکیمیای سعادت صنعت مدرن

www.araceram.comتهران، شهریارگروه تولیدی آرا سرام

www.golfapvd.comاستان تهران، شهر تهرانگروه صنعتی و بازرگانی نور مهرهدی

www.negarestantile.comاستان تهران، شهر قدسنگار گستر جاوید

www.modernautolight.comاستان تهران، شهر تهرانگروه پژوهش صنعت مدرن

کارگاه تولیدی فقیه مودب

www.nanoproduct.irتهران، شهرک صنعتی عباس آبادهارمونی )کارگاه سیداحمد شجاعی(

www.nanoproduct.irاستان تهران، شهر تهرانسام صنعت )کارگاه ابوالفضل مرادی(

www.nanoproduct.irاستان تهران، شهر تهرانکارگاه تولیدی بخشی

گواهینامه نانومقیاس
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ورق استیل طالیی

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
طراحــی نمــا در هر ســاختمانی اهمیت زیادی دارد، زیرا اولین جز ســاختمان اســت که در معرض دید قــرار دارد و امروزه 
اســتفاده از طرح ها و رنگ های خاص در دکوراســیون داخلی و خارجی مورداســتقبال ســازندگان و خریداران قرار گرفته 
اســت. یکی از جدیدترین طراحی ها اســتفاده از المان های طایی ســاخته از ورق اســتیل با پوشــش های نانوســاختار 
 TiNطایــی اســت. ایــن ورق هــای اســتیل بــا پوشــش نانوســاختار تزیینــی عــاوه بــر اســتحکام و خــواص مکانیکــی 

مناســب، مقاومــت بــه خوردگــی خوبــی را نیز ســبب می شــوند. تمــام این خــواص برای پوشــش نمای ســاختمان الزم 
اســت، مخصوصــًا نماهــای فلزی از جنس فوالد زنگ نــزن که به مرور در معرض خوردگی و ســایش قرار گرفته و تخریب 
می شــوند. پوشــش های TiN به روش های مختلفی می توانند روی ســطح فلزات اعمال شود. این پوشش ها در نمای 

داخلی و خارجی ساختمان، آسانسور و موارد تزیینی کاربرد دارند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
ماندگار استیل پارس

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir
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PVC ورق فومیزه

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
ورق هــای PVC، قابلیــت رقابــت بــا چــوب و ســفال را داشــته و به صورت وســیعی در صنایع ســاختمان، لــوازم خانگی، 
مبلمان و تبلیغات مورد اســتفاده قرار می  گیرد. این ورق های فومیزه، ارزان قیمت و بســیار ســبک بوده و در مقابل آب 
و رطوبــت، مــواد شــیمیایی و خوردگی مقاوم هســتند. یکی از مهم ترین مشــکات عمده در صنعــت تولید این ورق ها، 
مســئله چســبندگی مــواد به ویــژه در قالب اســت کــه عاوه بر هزینه اســتهاک دســتگاه، منجــر به هزینــه زمانی زیادی 
جهت پاک ســازی می شــود. کم بودن ســختی و پیچ خوری ورق ها، چالش دیگر آن هاســت. با اســتفاده از نانوذرات در 
محصــول، مشــکات مذکور برطرف شــده و خواص پیچ خوری، ســختی و مقاومــت آن در برابر اشــعه UV، بهبود یافته 
اســت. از مهم تریــن کاربردهــای ایــن ورق ها، اســتفاده در کابینت آشــپزخانه اســت. این ورق ها، نســبت به خط و خش 
مقاومــت باالتری داشــته و در صورت کاربرد به عنوان دیوارپوش های پی وی ســی، می توانــد محیط را در مقابل صدا و 
گرما محافظت کند. ساخت پانل های دیواری، نمای ساختمان، پارتیشن بندی، خانه های پیش ساخته و کابین های 

مورداستفاده در استخر، سونا و حمام، از دیگر کاربردهای این ورق هاست.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گروه صنعتی شفیق

 محل تولید
استان اصفهان، شهر اصفهان

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir



پنل PVC نما

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
پنل ها یا ورق های ســاختمانی ســبک در ســال های اخیر کاربردهای گسترده ای پیدا کرده اند. یکی از انواع این پنل ها، 
پنل های PVC اســت که به دلیل قابلیت رقابت با چوب و ســفال، به صورت وســیعی در صنایع ســاختمان مورداستفاده 
قــرار می گیــرد. ایــن صفحــات بــر اســاس نیــاز مصرف کننــده، قابلیــت حکاکــی، برجسته ســازی، چــاپ، رنگ آمیــزی و 
روکش کــردن دارد؛ در عیــن ارزانــی، ســبکی و اســتحکام، در مقابــل رطوبت و خوردگی مقاوم اســت و می تــوان از آن در 
نمای خارجی ســاختمان اســتفاده کرد. از آنجا که تابش اشــعه فرابنفش خورشــید در نمای خارجی ســاختمان، به مرور 
باعث آســیب به این پنل ها می شــود، پس از مدتی کیفیت نمای ســاختمان کاهش می یابد. با اســتفاده از فناوری نانو 
در این محصول، پنل PVC با پوشــش مقاوم در برابر اشــعه  UV تولید می شــود که ضمن افزایش اســتحکام و مقاومت 
پروفیل، در برابر رطوبت یا اشعه نیز مقاومت باالیی دارد. به عاوه، پنل PVC با پوشش ضدباکتری، محصول دیگری 

از این شرکت فناور است که برای نماهای داخلی ساختمان مناسب است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
آذران فضا نما 

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.azaran.com
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معرفی محصول
یکی از کاربردهای ماده پلیمری UPVC، تولید لوله های پاستیکی و اتصاالت در صنعت ساختمان سازی است. کاربرد 
فناوری نانــو در لولــه و اتصاالت ناودانی، آب رســانی و فاضابی، باعــث افزایش مقاومت به ضربه و حرارت و نیز کاهش 

هزینه های تعمیر و نگهداری سیستم های لوله کشی شده است.

اطالعات تولید کنندگان

مجتمــع تولیــد لولــه و اتصــاالت 
پلیمر یاس

استان مرکزی، شهرک صنعتی 
خمین

www.polyyas.com

www.gpg.co.irاستان اصفهان، گلپایگانگلسار پلیمر پاد

لوله و اتصاالت UPVC سخت

گواهینامه نانومقیاس

 نام تولید کننده
پیشگام پاست اهواز

 محل تولید
استان خوزستان، اهواز

 پایگاه اینترنتی
www.pishgamplast.com



لوله و اتصاالت فاضالبی بی صدا

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
سیســتم های لوله کشــی آب سرد و گرم و سیســتم لوله کشی فاضاب از عوامل مؤثر تولید صدا در فضای زیستی هستند 
که می بایست در هنگام انتخاب به استانداردهای تولید صدا و حد تولید صوت این تجهیزات به عنوان یک مشخصه 
مهــم توجــه کــرد. لوله هــای انتقال فاضــاب به علت اینکــه به صورت غیرمدفــون و در داخــل فضای مســکونی به  کار 
برده می شــوند نقش مهمی در انتقال صوت ناخواســته به محیط زیســت انســان دارند. در ســاخت لوله های بی صدا، 
بــا به کاربــردن نانو مــواد عــاوه بر کاهــش قابل توجه صــدای ایجاد شــده، مقاومت در برابــر ضربه و کاهش شــکنندگی 
نیــز بهبــود یافتــه اســت. این محصول قابلیــت رقابت با محصــوالت اروپایی را، هــم از نظر کیفیت و هــم از نظر قیمت 
داراست. می توان گفت که لوله های بی صدا با کاهش صدای ایجادشده در سیستم لوله کشی، کمک شایانی به ایجاد 
فضای مطبوع و آرامش بخش در برج ها و ســاختمان های بلند می نمایند. شــایان ذکر است که این محصول، تأییدیه 

آزمون صدا از شرکت Fraunhofer آلمان و گواهی تأییدیه خواص مکانیکی از SKZ آلمان را نیز داراست.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تولیدی لوله و اتصاالت حمید

 محل تولید
استان مازندران، شهرک 

صنعتی شورمست

 پایگاه اینترنتی
www.vahidgroup.com
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واشرهای آب بند لوله و اتصاالت

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول

واشرهای الستیکی نانوکامپوزیتی، محصولی ایرانی برای بهبود عملکرد اتصاالت در تأسیسات ساختمانی و تجهیزات 
آب رســانی مربوطه اســت. مهم ترین وظیفه  واشــرها و آب بندها جلوگیری از نشت سیال یا گاز عبوری از اتصاالت است. 
واشرهای نانوکامپوزیتی از انعطاف پذیری خوبی برخوردارند و عمر تولید شده نسبت به نمونه های مشابه باالتر است 
که این امر کاهش ضایعات و همچنین کاهش هزینه های تولید را در پی خواهد داشــت. همچنین به دلیل اســتحکام 
ایــن قطعــات، مجموعه هــای اســتفاده کننده از آن هــا در دوره های زمانی بیشــتری از آن ها اســتفاده می کننــد و از این 

طریق بهره وری در صنایع افزایش می یابد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
فرا پیشتاز هونام

 محل تولید
استان فارس، شیراز

 پایگاه اینترنتی
www.farapishtaz.com
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پوش آدم رو )بتنی( یچه و در در

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
 درپوش هــای بتنــی نانوکامپوزیتــی، نســل جدیــدی از دریچه هــای آدم رو )Manhole( هســتند کــه بــرای پوشــاندن 
دریچه هــای موجــود در کــف معابر و پیاده روهای شــهری و مســیرهای تردد، مورد اســتفاده قرار می گیرنــد. به کارگیری 
ایــن درپوش هــا در مجموعه  هایی ماننــد مخابرات، ادارات برق، آب و فاضاب، و صنایعی همچون گاز و پتروشــیمی، 
باعث بی نیازی از به کارگیری درپوش های فلزی و ســنتی چدنی با ارزش، می شــود و ســرقت آن ها را به صفر می رساند. 
این درپوش ها از مقاومت فشاری باالیی در رده فوالدها، برخوردارند و در اثر گرما و سرما، ترک برنداشته و نمی شکنند. 
همچنیــن ضمــن برخــورداری از دوام و طول عمر بــاال و ممانعت عالی در مقابل نفوذ آب، تا میزان 50درصد نســبت به 

نمونه های مرسوم، ارزان تر هستند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
راد یاوران سروش

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
https://nanoproduct.ir/



پوش آدم رو )پلیمری( یچه و در در

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول

دریچه آدم رو )Manhole( سرپوشی است که به عنوان درپوش های فاضاب در معابر و خیابان ها یا برای ورودی های 
آدم رو اســتفاده می شــود. ایــن نــوع ســرپوش ها معمــوًال از چــدن، بتــن و یا ترکیبــی از هر دو ســاخته می شــوند که باعث 
ارزان بــودن، مقاوم و ســنگین بودن )معموًال با وزن بیشــتر از 50 کیلوگرم( آن ها می شــود. دریچه هــای آدم رو همچنین 
می تواننــد از فایبــرگاس یــا دیگــر مواد کامپوزیتی ســاخته شــوند. ســرپوش های رایج به ســادگی فرســوده شــده و برای 
بازیافت کردن ســرقت می شــوند. به همین دلیل اســتفاده از دریچه هــای پلیمری به دلیل تولیــد ارزان قیمت، مقاومت 
بــاال و همچنیــن دارابــودن مقاومــت شــیمیایی و مقاومــت در برابر خوردگی در سراســر جهــان در حال افزایش اســت. با 
نانویی کــردن ایــن محصــوالت، مقاومت آن ها بهبود یافته و قیمت تمام شــده محصول کاهش یافته و ســرعت پخت 

آن ها بیشتر شده است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
طراحی مهندسی متین

 )توسعه هنر متین(

 محل تولید
استان فارس، شیراز

 پایگاه اینترنتی
www.matinfrp.com
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این پوشــش فوق آب گریز برای ایجاد ســطوح آب گریز و کاهش آلودگی ســطح مورد اســتفاده قرار می گیرد که به صورت 
محلول حاوی ذرات نانو متری و ترکیبات دیگر ارائه می شــود، به طوری که ذرات نانومتری بین مولکول های ســطح 
به طور یکنواخت توزیع می شوند. در نتیجه سطِح حاصل به شدت آب گریز می شود و از خیس شدن ممانعت می کند و 
قطرات آب به صورت جیوه ای از روی آن به پایین ُسر می خورند. بنابراین سطح تمیز باقی مانده و آلودگی ها نیز همراه 

با جریان آب حذف می شوند.
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گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
شریف نانو پارس

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.sharifnanopars.com

یز پایه پلی یورتان پوشش فوق آب گر



گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
محصــوالت آب گریــز در صنایــع ســاختمانی و ســطوح اجســام مختلــف مورداســتفاده قــرار می گیرنــد. بــا اعمــال ایــن 
محلول های آب گریز به صورت پوشش بر روی اشیا، از چسبندگی قطرات آب بر روی سطح ممانعت شده و در سطوح 
ســاختمانی منجر به جدایش آلودگی ها توســط قطرات آب باران می شــود و در نتیجه از ســطح در برابر مجموعه ای از 

اثرات مخرب محیطی و آب و هوایی محافظت کرده و باعث افزایش عمر و دوام زیبایی آن می شوند.
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یزکننده های سطوح و اشیا آب گر

اطالعات تولید کنندگان
 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

www.nanoproduct.irاستان تهران، شهر تهرانمهندسی تکنولوژی های برتر فرما

www.nanoproduct.irاستان تهران، شهر تهرانمطالعاتی تولیدی نانوپودر توس

www.nanopadsharif.comاستان تهران، شهر تهراننانوپاد شریف

www.nanofaraz.comاستان اصفهان، شهر اصفهاننانوفراز سپاهان

www.nanoproduct.irاستان سمنان، شهر سمنانهومان شیمی پارس

www.sharifnanopars.comاستان تهران، تهرانشریف نانو پارس

www.coupleshimi.comاستان اصفهان، شهر اصفهانکوپل شیمی سپاهان



ین رنگ و رز
 رنگ ترافیکی

رنگ ها و پوشش های ضدخوردگی
 آستر ضدزنگ

 اصالح پوشش تبدیلی بر پایه زیرکونیوم
 رنگ اپوکسی و آلکیدی ضد خوردگی

 رنگ پودری ضدخوردگی

رنگ های ضدباکتری
 رنگ اکریلیک ضدباکتری

رزین
 رزین ترموپالست

 الک اکریلیک
 چسب پی وی سی

 الک ضداشعه فرابنفش
 پوشش شفاف ضدشره

رنگ های نانویی با خواص ویژه
 رنگ پلی یورتان ضدشره و مقاوم

 رنگ پلی یورتان نانو
 رنگ محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس

 رنگ پودری ضددود
 خانواده رنگ َتَرک تزیینی

UV پوشش پلی یورتان مقاوم در برابر اشعه 
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 نام تولید کننده
پیشگامان فناوری آسیا

 محل تولید
استان آذربایجان شرقی،تبریز

 پایگاه اینترنتی
www.tnpaint.com

معرفی محصول
همــه مــا روزانــه بــا حضــور در خیابان هــا و جاده های شــهری و بین شــهری، با خط کشــی خیابان ها، جاده هــا، خطوط 
عابر پیاده، زمین های ورزشــی و جداول و همچنین خط کشــی باندهای فرودگاه مواجه هســتیم. این محصول رنگ 
ترافیکی ســرد بر پایۀ نانوکامپوزیت رزین آکریلیک ترموپاســت اســت. این رنگ دارای زمان خشک شــدن سریع، دوام 

باال، مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی است.
این رنگ در خط کشی باند فرودگاه، خیابان های شهری و بین شهری، جاده ها، خطوط عابر پیاده، زمین های ورزشی 

و جداول کاربرد دارد.

اطالعات تولید کنندگان

رنگ ترافیکی

www.sabashimi.comاستان تهران، شهر تهرانرنگ ترافیکی صبا شیمی آریا

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول

خوردگــی و زنگ زدگــی، دلیــل اصلی خرابی های صنعتی و اتاف میلیاردها دالر به طور ســاالنه بــرای نگهداری، تعمیر و 
بازسازی مواد فلزی است. یک روش عمده برای افزایش مقاومت به خوردگی فلزات، استفاده از پوشش های اپوکسی 
ضدخوردگی اســت. محصول حاضر، پوشــش اپوکســی حاوی نانو ذرات به عنوان آستر ضدزنگ است که برای افزایش 
مقاومــت در مقابــل خوردگــی، بــه  کار مــی رود. این نوع پوشــش ها می تواننــد جایگزین پوشــش های کروماتــه و دارای 
مشــکات زیســت محیطی شــوند. با افزودن نانومــواد، بازدهی مقاومت این پوشــش در برابر خوردگــی افزایش  یافته و 
خواص مکانیکی نیز بهبود می یابد. کاربرد آسان، قدرت پوشش و خاصیت ضد خوردگی مطلوب و زمان خشک شدن 
مناســب، از دیگر ویژگی های این آســتر ضدزنگ نانویی اســت. این محصول در اسکلت ساختمان، سازه های فوالدی 

در صنایع مختلف، پل ها، ایستگاه ها و بخش های مختلف کارخانه ها کاربرد دارد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
کیمیای قم

 محل تولید
استان قم، شهر قم

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir

گواهینامه نانومقیاس

آستر ضدزنگ



یرکونیوم پوشش تبدیلی بر پایۀ ز

معرفی محصول

پوشــش های تبدیلــی بــر پایــۀ نانو زیرکونیــوم به منظور افزایش چســبندگی رنگ و ایجــاد مقاومت به خوردگی بیشــتر، 
به کاررفته و جایگزینی مناســب برای پوشــش های فســفاته و کروماته قدیمی هســتند. این پوشــش  ها بر پایۀ ترکیبات 
ســازگار با محیط زیســت بوده و همچنین از مزیت اصلی این پوشــش ها عدم نیاز به انرژی گرمایی و در نتیجه کاهش 

هزینه هاست.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
شیلر فرایند پارس

 محل تولید
اســتان تهران، شــهرک صنعتی 

شمس آباد

 پایگاه اینترنتی
www.SCHILLERCO.com

گواهینامه نانومقیاس
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

نانو آریسا پوشش
 محل تولید

استان گیان، رشت
 پایگاه اینترنتی

www.nanoarisa.com
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معرفی محصول
در فناوری هــای پیشــرفته، خوردگــی هنــوز به عنــوان یــک مشــکل اساســی در نظــر گرفتــه می شــود؛ زیــرا دلیــل اصلــی 
خرابی های صنعتی و اتاف میلیاردها دالر به طور ساالنه برای نگهداری پیشگیرانه، تعمیر و بازسازی مواد فلزی است. 
رنگ های مقاوم در برابر خوردگی از فلزات در برابر تخریب ناشی از رطوبت، مه نمکی، اکسایش یا قرارگرفتن در معرض 
مــواد شــیمیایی صنعتی محافظت می کنند. پوشــش ضدخوردگی محافظت مازادی از ســطوح فلــزی به عمل  آورده و 
به عنــوان یــک مانــع از تماس ترکیبات شــیمیایی و عوامل خورنده بــا زیر الیه جلوگیری می کند. با افــزودن نانومواد در 
رنــگ پلیمــری، بازدهــی مقاومت آن در برابــر خوردگی افزایش  یافته در حالــی  که خواص مکانیکی نیــز بهبود می یابد. 

چنین مزایایی این مواد را برای کاربردهای صنعتی موردتأیید قرار می دهند.
دو نوع رنگ اپوکسی و آلکیدی ضدخوردگی توسط این شرکت عرضه شده است.

گواهینامه نانومقیاس

لکیدی ضد خوردگی رنگ اپوکسی و آ

www.pekachemie.comاستان تهران، شهر تهرانتولیدی صنعتی پکا شیمی



معرفی محصول
خوردگــی یــک فراینــد طبیعی تدریجی اســت که فلز خالص را به یک  شــکل اکســیدی یا هیدروکســیدی پایدارتر از قبل 
تبدیــل می کنــد. خوردگــی باعــث تحلیل رفتــن خــواص کارآمد مواد شــامل اســتحکام، ظاهــر و نفوذپذیری نســبت به 
مایعات و گازها می شــود. بســته به نوع فلز و محیط اطراف آن، پوشــش های مقاوم در برابر خوردگی، میزان خوردگی را 
کاهش می دهند. بی اثر بودن و هزینه پایین تولید برخی نانومواد باعث می شــود از آن به عنوان یک پرکننده و عامل 
افزایش حجم مناســب برای رنگ یاد شــود. اضافه کردن این نانومواد به رنگ، بدون اثر گذاشــتن بر روی رنگ، بافت 
باکیفیتــی را در آن ایجــاد می کنــد. رنگ هــای مقــاوم در برابــر خوردگی از اســکلت ســاختمان ها در برابــر عوامل خورنده 
خارجی از قبیل آب یا اکسیژن که به آرامی فوالد را از بین می برند محافظت می کنند. آن ها همچنین بر روی سازه های 
فوالدی در صنایع نفت و گاز و عاوه بر آن در ایســتگاه های برق، پل ها، کارخانه های تولید ســلولز، کارخانه های کنسرو 

ماهی و… به کار می روند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

تولیدی شیمیایی فام
 گستر ماهان

 محل تولید
استان سمنان، شهرک

 صنعتی ایوانکی

 پایگاه اینترنتی
www.famgostarmahan.com

گواهینامه نانومقیاس
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رنگ پودری ضدخوردگی



اطالعات تولید کنندگان
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معرفی محصول

یکی از مهم ترین عوامل انتشار و انتقال بیماری ها سطوح دیوارها، کف ساختمان ها، مراکز تفریحی و عمومی و سطوح 
تجهیزات مورداستفاده عموم است. امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا استفاده از پوشش ها و روکش های ضدباکتری

 به عنــوان یــک امــر ضروری به تمامی بخش ها از جمله بیمارســتان ها، آشــپزخانه ها، رســتوران ها و… اعام شــده و در 
ســاختمان های دردست ســاخت به عنــوان امــری بدیهــی و الزم االجراســت. محصول حاضر رنــگ آکریلیــک پایه آب با 
کیفیــت مناســب اســت که با اســتفاده از نانــوذرات، خاصیــت ضدباکتری بــه آن اضافه شــده اســت. از کاربردهای این 
محصــول می تــوان بــه رنگ آمیــزی دیوارها و کلیه ســطوح گچی، ســیمانی، رنگ شــده قدیمی و… در اماکــن عمومی و 
پررفت وآمــد ماننــد بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی و آزمایشــگاهی، مهدکودک هــا، ادارات و ســازمان ها، ایســتگاه های 

حمل ونقل و… اشاره کرد.

گواهینامه نانومقیاس

کرلیک ضد باکتری رنگ آ

 نام تولید کننده
صنایع شیمیایی و رنگ سازی 

الوان ژیک

 پایگاه اینترنتی
www.kelarpooya.com

www.nanoproduct.irابتکار نانو صنعت کیمیا

www.nanoproduct.irمهندسی تکنولوژی های برتر فرما

 نام تولید کننده
صنعتی و شیمیایی رنگین

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir

www.nanoproduct.irرنگین نانو ساختار



اطالعات تولید کننده
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ین ترموپالست رز

معرفی محصول
این محصول رزین نانوکامپوزیت اکریلیک ترموپاست است. نانوکامپوزیت ها موادی هستند که در آن ها مواد پرکننده 
معدنی درون یک زمینه پلیمری پخش می شود. این رزین با قابلیت ترکنندگی بسیار خوب پیگمنت، سازگاری زیادی 

با پیگمنت و مواد پرکننده معمول در صنعت رنگ دارد.
این رزین نانوکامپوزیتی برای ساخت رنگ های ترافیکی در مناطق معتدل و سرد مورداستفاده قرار می گیرد.

گواهینامه نانومقیاس

 نام تولید کننده
ویستا شیمی کیمیا

 محل تولید
استان قم

  پایگاه اینترنتی
www.vistashimi.com
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گواهینامه نانومقیاس

یلیک کر الک آ

معرفی محصول

الک آکریلیــک پایــه آب SHINY به عنــوان الیــه نهایی جهت افزایش طــول عمر و ماندگاری رنگ در برابر نور خورشــید و 
شــرایط جوی و ایجاد ســطحی با جلوه ای زیباتر و براقیت دلخواه توصیه می شــود. زمان خشک شــدن ســریع و ایجاد 
جلوه ای زیبا از رنگ آکریلیک، از ویژگی های این الک پایه آبی است. قابلیت شست وشو، قدرت پوشش عالی، سرعت 
خشک شــدن باال، افزایش اســتحکام پوشش نهایی، سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع، 
مقاومت در برابر ســایش، اشــعه خورشــید و نور ماورای بنفش و سازگاری با محیط زیســت از مزایای این الک است. الک 
آکریلیک پایه آب الوان، یک محصول تزیینی است که قابلیت اعمال بر روی سطوح رنگ شده و رنگ نشده در داخل و 
خارج ساختمان را داراست. این محصول که دوستدار محیط زیست است به سبب بهره مندی از فناوری نانو، مقاومت 
سطح را نسبت به تابش نور خورشید و شرایط جوی به طور چشمگیری افزایش می دهد. این الک آکریلیک در دو نوع 

مات و نیمه براق به تولید رسیده است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
مهندسی تکنولوژی های برتر فرما

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.alvanpaint.com
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چسب پی وی سی

معرفی محصول

چســب ها یکــی از پرکاربردتریــن مواد در زندگی روزمره ما هســتند. ایــن محصول به طور گســترده ای در صنایع مختلف 
نیــز مورداســتفاده قــرار می گیــرد. تولیدکننــدگان صنعتــی فیلترهای روغن از چســب بــرای مونتاژ اجــزای مختلف فیلتر 
از قبیــل چســباندن کاغــذ فیلتــر به چهارچوب یا نصب واشــر فیلتر اســتفاده می کنند. این ســازندگان سال هاســت که از 
پاستیســول ها به عنوان چســب و برای قالب گیری اســتفاده می کنند. این مواد نیازی به مخلوط کردن یا افزودن سایر 
اجزا ندارند و می توانند از طریق یک مخزن استوانه ای به طور مستقیم پمپ شوند. این مواد همچنین قادر به تحمل 
حرارت زیاد به مدت حداقل ده دقیقه هســتند. یکی از مشــکات این نوع چســب ها پایین بودن غلظت آن هاســت که 
کاربردشــان را محدود و ســرعت کار با آن ها را کاهش می دهد. افزودن نانوذرات مناســب به چســب ها می تواند موجب 

بهبود این خاصیت شود؛ در حالی  که اثر منفی بر دیگر ویژگی های آن نداشته باشد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تولیدی و رنگ سازی

 تهران اورانوس

 محل تولید
استان البرز، شهرک

 صنعتی سیمین دشت

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir

گواهینامه نانومقیاس
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الک ضد اشعه فرابنفش

معرفی محصول
ایــن محصــول بــا عنوان الک اکریــات یورتان محافظت کننــده از زیرالیه ها در برابر اشــعه UV حاوی اجــزای نانومتری 
پوششی مقاوم در برابر تابش اشعه ماورای بنفش جهت دیوارپوش های پلیمری است. به طور کلی ناپایداری و تخریب 
دیوارپوش هــای پلیمــری از جملــه PVC در شــرایط جــوی و به خصوص تابش اشــعه ماورای بنفش باعــث تغییر رنگ، 
پوسته پوسته شــدن و تخریــب آن ها می شــود؛ بنابرایــن پایدار کردن آن هــا در مقابل اثرات جوی امری ضروری اســت. 
از جمله موارد کاربرد این محصول در دیوارپوش های نمای ســاختمان، ســطوح داخلی بیمارســتان ها و ســرویس های 
بهداشتی، مبلمان های شهری بر پایۀ چوب پاست ها و ژئوممبران هاست. از دیگر ویژگی های این محصول می توان 
به مقاومت در برابر خراش و ضدخش بودن، خواص ضدباکتریایی، انعطاف پذیری و چسبندگی باال به سطوح مختلف 
پلیمری اشاره کرد. پوشش حاصل، دوست دار محیط زیست بوده و از لحاظ قیمت معادل یک دهم نمونه های مشابه 
خارجی است. الک اکریات یورتان ضدباکتری حاوی اجزای نانومتری و پوشش تک جزئی گالوانیزه سرد جهت بهبود 

مقاومت خوردگی زیرالیه های فوالدی از محصوالت دیگر دارای گواهی نانومقیاس این شرکت است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
اطلس پوشش محافظ

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir

گواهینامه نانومقیاس



کیلرهــای نانویــی بــا ایجاد ســطحی زیبا و بــراق و یکنواخت روی چوب موجــب افزایش طول عمــر و ماندگاری چوب 
رنــگ شــده می شــوند. به دلیــل وجــود نانــوذرات در این کیلرهــا، اســتفاده از آن موجب کاهــش هزینه  هــا، کاهش خطر 
آتش ســوزی و کاهش آلودگی به دلیل اســتفاده از آب و حذف تینر می شــود. همچنین این پوشش های نانویی قابلیت 
شست وشــو داشــته و زیرالیه ای مناســب برای پوشش های مختلف اســت. از ســوی دیگر کیلرهای نانویی بسیار سریع 
خشک می شوند و در برابر سایش و اصطکاک با اجسام خارجی بسیار مقاوم هستند. این کیلرها فاقد هرگونه بوی تند 

و نامطبوع بوده و برای استفاده در محیط های صنعتی و خانگی بسیار مناسب هستند.

57

پوشش شفاف ضدشره

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پوشش گیتی سبز اسپادان

 محل تولید
استان اصفهان

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir
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رنگ پلی یورتان ضدشره و مقاوم

معرفی محصول
یکی از کاربردهای مهم انواع رنگ و رزین، پوشــش دهی بدنه، تأسیســات و کابین هواپیماهاســت. خواصی همچون 
مقاومت شــیمیایی مناســب، عدم شره شــدن، تافنس و اســتحکام کافی و مقاومت در برابر شــوک های حرارتی و اشعه 
فرابنفش از جمله خواص موردنیاز رنگ هایی است که در پوشش دهی بدنه هواپیما استفاده می شوند. رنگ استفاده 
شده در بدنه هواپیما باید قابلیت کافی برای مقاومت در برابر عوامل شیمیایی مانند روغن هیدرولیک )اسکایدرول( 
اســتفاده شــده در بخش های مختلف هواپیما مانند قطعات موتور را نیز فراهم کند. زیرا در صورت نشــتی این روغن و 
تماس به بدنه هواپیما و انحال رنگ بدنه، مشکاتی در عملکرد هواپیما ایجاد می شود. امروزه استفاده از نانوذرات 
به منظــور بهبود ســیان و عدم شره شــدن رنــگ اعمالی بر روی بدنه، راهــکاری مهم در افزایش کیفیت پوشــش دهی 
هواپیماست. این محصول با عنوان رنگ پلی یورتان ضد اسکایدرول با رئولوژی اصاح شده، موفق به دریافت گواهی 

نانومقیاس و استانداردهای هوایی شده است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تولیدی و صنعتی گوهرفام

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.goharfammfg.com

گواهینامه نانومقیاس
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رنگ پلی یورتان نانو

معرفی محصول
اســتفاده از رنگ و رزین و انواع پوشــش ها در صنایع و قطعات مختلف با اهداف مشــخصی مانند زیبایی، مقاومت به 
سایش و خوردگی، و یا افزایش خواص نوری و هدایتی و موارد دیگر، حائز اهمیت است. استفاده از رنگ پلی یورتان با 

خواص اصاح شده، در صنایع مختلف برای پوشش دهی بدنه قطعات و تأسیسات کاربرد دارد.
بــا به کارگیــری فناوری نانــو در ایــن رنگ ها، ضمن جلوگیری از شره شــدن، مقاومت شــیمیایی و مکانیکی و اســتحکام 
مناسبی بروی زیرالیه ایجاد می شود. به عاوه مدت زمان خشک شدن رنگ نیز بسیار کوتاه تر می گردد. این محصول 

با عنوان رنگ پلی یورتان با رئولوژی اصاح شده، موفق به دریافت گواهی نانومقیاس شده است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تولیدی صنعتی و شیمیایی گیتی آسا

 محل تولید
استان اصفهان، اصفهان

 پایگاه اینترنتی
www.gitiassa.com

گواهینامه نانومقیاس



60

معرفی محصول

طبق برخی پژوهش ها، در معرض قرار گرفتن بدن انسان در برابر امواج الکترومغناطیسی، می تواند فعالیت بیولوژیک 
بدن را مختل کند. برهم زدن فعالیت بیولوژیکی بدن خود می تواند سامت افراد را به خطر بیندازد و منجر به ناراحتی 
و مشــکات زیــادی در بــدن شــود. محصول تولیدشــده، رنگ پایــه آب محافظ در برابــر امواج الکترومغناطیس اســت. 
منظور از ایجاد محافظت در برابر آلودگی امواج الکترومغناطیســی یا به اصطاح، شــیلدینگ امواج الکترومغناطیســی، 
در واقع کاهش شــدت میدان های الکترومغناطیســی در فضا، از طریق مســدود کردن امواج با اســتفاده از موانع رسانا یا 
مواد مغناطیســی اســت. این حفاظت بیشــتر برای فضاهایی مانند ســاختمان مراکز داده، بیمارســتان ها، نیروگاه های 
بــرق، ســایت های نظامــی، ســایت های پتروشــیمی و ماننــد آن، به دلیــل به کار گیــری ادوات و تجهیــزات حســاس 
الکتریکی، الکترونیکی و مخابراتی مطرح می شــود. اســتفاده از فناوری نانو در این محصول، ســبب کاهش عبور امواج 

الکترومغناطیسی می شود که می توانند برای فعالیت های بیولوژیکی بدن انسان مضر باشد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
مهندســی تکنولوژی هــای برتــر 

فرما

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.alvanpaint.com

رنگ محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
حفظ صددرصدی حالت جامد رنگ های پودری، عاوه بر جلوگیری از آلودگی محیطزیست، کیفیتی غیرقابل مقایسه 
در مقابــل رنگ هــای مایــع به صنعت عرضه کرده اســت. رنگ های پــودری هم اکنون 15درصد از بــازار رنگ را به خود 
اختصــاص داده و بــا رنگ های ســنتی مایع رقابت می کننــد. با توجه به قوانین جاری زیســت محیطی در مورد آلودگی 
و دفــع مــواد زائــد، جایگزینی رنگ مایع با رنگ پودری روزبه روز اهمیت بیشــتری می یابد. این رنگ ها جهت پوشــش 
قطعات مختلف لوازم خانگی، قطعات اتومبیل، مبلمان فلزی، تجهیزات اداری و آموزشی، تجهیزات حرارتی و برودتی 
و برخی پروفیل های آلومینیمی کاربرد وسیعی دارند و از اهمیت خاصی برخوردارند. رنگ های پودری الکترواستاتیک، 
بــه کمــک فناوری نانــو، بعد از پختن در کــوره، دودی ایجاد نمی کنند. همچنین بادوام انــد، مقاومت حرارتی، پایداری 

شیمیایی و فیزیکی باال دارند، زیبا هستند و کمترین اختال را در اطراف محل رنگ کاری ایجاد می کنند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
کیان رنگین

 محل تولید
استان تهران، پردیس

 پایگاه اینترنتی
www.kianranginco.com

رنگ پودری ضد دود

گواهینامه نانومقیاس
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یینی َرک تز
َ

خانواده رنگ ت

معرفی محصول

رنگ های ترک زا با کیفیتی مناسب در دو سیستم هواخشک و کوره ای طراحی شده تا به جای وجود رنگ های تک فام 
بر روی ســطوح، رنگ هایی با حداقل دو فام را در اختیار مشــتری قرار داده و در عین حال نمایی ســنگی یا چرمینه به 
نمایــش گذاشــته شــود. رنــگ ترک محصولــی با فناوری باالســت که در عین ســهولت مصرف و عدم نیاز بــه تجربه باال 
در آشــنایی با رنگ، با انواع ابزارهای رنگ کاری و در فام های نامحدود می تواند با توجه به ســرعت خشک شــدن باال، 
سطحی زیبا و آراسته همراه با دوام و تنوع باال به ارمغان آورد. این محصول، قابلیت اجرا روی همه  سطوح چه از نظر 

جنس و شکل را با درنظرگیری ماحظات آماده سازی سطح بسیار ساده داراست.
رنگ ترک تزیینی در سه نوع فلوسنتی، متالیک و معمولی وجود دارد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
رنگ ترک تزیینی آسیا

 محل تولید
استان تهران، ورامین

 پایگاه اینترنتی
www.crackpaint.com 

گواهینامه نانومقیاس



گواهینامه نانومقیاس

UV پوشش پلی یورتان مقاوم در برابر اشعه

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانو آریسا پوشش

 محل تولید
استان گیان، شهر رشت

 پایگاه اینترنتی
www.nanoarisa.com

معرفی محصول
پوشــش های دو جزئــی پلــی اورتــان بــر پایــه فنــاوری نانــو به دلیــل زیبایی و بــراق بــودن، به عنــوان الیــه نهایی روی 
پوشــش های حفاظتی اپوکســی بســیار مناســب بوده و بیشتر جهت استفاده بر روی هر نوع ســطوح فلزی مانند پل ها، 
کشتی ها و تانکرها به عنوان آخرین الیه مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از خواص بسیار مهم این پوشش ها مقاومت 
در برابر اشــعه UV اســت. یکی از مهم ترین عوامل مخرب محیطی برای ســطوح در معرض تابش نور خورشــید، اشــعه 
ماورای بنفش )UV( است. این اشعه موجی در گستره امواج الکترومغناطیسی با طول موجی کوتاه تر و انرژی بیشتر از 
نور مرئی اســت که در نور خورشــید موجود بوده و تقریبا شــامل 10٪ از تمام امواج منتشر شده از سطح خورشید می شود. 
امروزه به علت افزایش آلودگی محیط زیست و تخریب الیه اوزون، میزان عبور اشعه UV از اتمسفر زمین افزایش یافته 
و تخریــب بیشــتر ســطوح مختلــف در زندگی شــهری ماننــد نمای خارجی ســاختمان کــه از جنس مواد گوناگــون مانند 
فلزات، ســرامیک، چوب یا پلیمرها ســاخته می شود را به همراه دارد. این تخریب به شکل پوسیدگی، تغییر رنگ یا زرد 
شــدگی در نمای ســاختمان یا هر قطعه دیگر در معرض تابش UV بروز می یابد. یکی از روش های محافظت از ســطوح 

در برابر اشعه UV اعمال پوشش سطحی است.

63



لوازم خانگی
 خانواده ماشین های لباس شویی و ظرف شویی با بدنه ضدزنگ

 ماشین شست وشوی کوچک ضدباکتری
 اجاق گاز چربی گریز

 یخچال و فریزر ضد باکتری
 ظروف با پوشش طالیی

 صنایع دستی با پوشش نانو ساختار تزیینی 
 ظروف چینی آب گریز

 ظروف ضدباکتری نگهدارنده مواد غذایی
 رادیاتور مقاوم در برابر خوردگی

 فیلتر هوای ضد باکتری کولر آبی
 تی زمین شوی ضدباکتری

 سطل زباله کابینتی ضدباکتری
 اسکاچ ضدباکتری 

 دستکش خانگی ضدباکتری
 ورق گرم کن آینه حمام با پوشش نانومتری

 پیش بند تجزیه پذیر
 دستمال پارچه ای بی بافت ضدباکتری

 فرش و موکت ضدباکتری
 زیر انداز مسافرتی ضدباکتری

 ساک دستی ضدباکتری



خانواده ماشین های لباس شویی و ظرف شویی با بدنه ضدزنگ

معرفی محصول

به دلیل حضور دائمی مواد شــوینده و آب در فرایند شست  وشــوی ماشــین های لباس شــویی و ظرف شــویی، بدنه این 
محصوالت باید در مقابل خوردگی مقاوم باشــند؛ بنابراین از پوشــش های خاصی روی بدنه فلزی این لوازم اســتفاده 
می شود. یکی از انواع این پوشش ها، پوشش های تبدیلی است. از انواع پوشش های تبدیلی می توان به پوشش های 
فســفاته، کروماتــه، زیرکونیومــی و اندایزینگ اشــاره کرد. کاربردهای اصلی این پوشــش ها حفاظــت در برابر خوردگی و 
به عنوان زیرالیه رنگ های آلی و معدنی اســت. پوشــش های تبدیلی پایه زیرکونیومی دارای مزیت های مهمی نسبت 
به فرایندهای مرســومی چون فســفاته هســتند. از آن جمله می توان به عدم حضور عناصر مضری چون نیکل، کروم، 
فســفات، عدم ایجاد آلودگی های زیســت محیطی، تولید پوشــش های فوق نازک )نانومتری( و در نتیجه مقاومت به 
خوردگی و چســبندگی بهتر رنگ اشــاره کرد. در این محصوالت از پوشــش تبدیلی با ضخامت نانومتری اســتفاده شده 

است که سبب بهبود چسبندگی رنگ به زیرالیه و بهبود خواص مقاومت به خوردگی می شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تولیدی و صنعتی پاکشوما

 محل تولید
استان قم، قم

 پایگاه اینترنتی
www.pakshoma.com 
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گواهینامه نانومقیاس



معرفی محصول
 یکی از انواع ماشــین های لباس شــویی ماشــین شست وشوی کوچک است که دارای ابعاد کوچک تری نسبت به سایر 
انواع ماشــین های لباس شــویی اســت. ماشین لباس شــویی کوچک عمدتًا برای شست وشــوی اختصاصی لباس های 

کودکان و نوزادان که حساسیت بیشتری نسبت به بزرگساالن دارند، مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین ضدباکتری
 بــودن بدنه پلیمری لباس شــویی که در هنگام شست وشــو دائمــًا در تماس با لباس ها قــرار دارد می تواند ارزش افزوده 
قابل توجهــی ایجــاد کنــد. به دلیل در تماس بــودن باکتری ها و آلودگی های موجود در لباس هــای آلوده با بدنه داخلی 
ایــن ماشــین ها، جداره هــا و درزهــای بدنــه داخلی این ماشــین ها مــکان مناســبی برای مانــدگاری و رشــد باکتری ها و 
میکروارگانیسم هاســت. در ایــن ماشــین لباس شــویی برای ســاخت بدنــه داخلی از پاســتیک با خاصیــت ضدباکتری 

استفاده شده است تا مانع رشد باکتری ها در بدنه داخلی شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
بلسون رازان تجارت

 محل تولید
استان قم، قم

 پایگاه اینترنتی
www. belson.ir
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گواهینامه نانومقیاس

ماشین شست وشوی کوچک ضد باکتری



معرفی محصول
به دلیــل شــرایط دمایــی بــاال و همچنین حضور مداوم مــواد غذایی و به خصوص روغن ها در فراینــد پخت و در نتیجه 
در معــرض بــودن اجــاق گاز با این شــرایط، آلودگی های روغنی روی این وســایل ایجاد خواهد شــد. همچنین به دلیل 
چســبندگی بــاالی ایــن آلودگی هــا به ســطح، پاک کردن آن ها به ســختی صــورت می پذیــرد. عاوه بر ایــن آلودگی های 
روغنی ممکن اســت در طوالنی مدت از زیبایی محصول بکاهد و حذف آن غیرممکن شــود. این محصول اجاق گاز با 

پوشش حاوی نانوذرات با خاصیت چربی گریزی است که به منظور تسهیل پاک کردن این آلودگی کاربرد دارد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گروه صنعتی ارکان ساختار

 نوین ایرانیان

 محل تولید
استان اصفهان، شهرک 

صنعتی مورچه خورت

 پایگاه اینترنتی
www.snowa.ir

67

گواهینامه نانومقیاس

اجاق گاز چربی گریز
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معرفی محصول
امروزه یکی الزامات اساســی آشــپزخانه ها، یخچال و فریزرها هســتند چرا که بیشــتر موادغذایی بیش از چند ســاعت و 
حداکثر چند روز نمی توانند در دمای اتاق دوام بیاورند. این وســایل مانع از فســاد موادغذایی و در نتیجه جلوگیری از 
هدرروی آن ها می شــود. قابل ذکر اســت که وجود باکتر ی ها درون یخچال مدت زمان نگهداری موادغذایی را کاهش 
می دهــد زیــرا این باکتری ها ســبب افزایش ســرعت فســاد می شــوند و حتــی در برخی مــوارد از عوامل بیمــاری زا نیز به 
 شــمار می روند. این محصول با داشــتن یخچال و فریزر به طور هم زمان، فضای کوچکی از آشــپزخانه را اشــغال می کند 
و در مــواردی کــه به فضــای زیاد برای نگهداری مواد غذایی نیاز نیســت می تواند کاربردی باشــد. برای کاهش حضور 
باکتری ها در بدنه یخچال و در نتیجه کاهش فساد موادغذایی این یخچال ها با بدنه ضدباکتری ساخته شده اند که 

در ساختشان از فناوری نانو استفاده شده است.
یخچال های ضدباکتری در انواع زیر تولید شده اند:

 یخچال و فریزر کمبی ضدباکتری
 یخچال و فریز ضدباکتری

 یخچال و فریز دوقلو ضدباکتری
 یخچال و فریز سایدبای ساید ضدباکتری

اطالعات تولید کنندگان

 نام تولید کننده
الکترواستیل

 محل تولید
خراسان رضوی، مشهد

 پایگاه اینترنتی
www.es.co.ir

www.yakhsaran.comاستان تهران، شهر تهرانیخساران

گواهینامه نانومقیاس

یزر ضد باکتری یخچال و فر
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ظروف با پوشش طالیی
اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تک استیل پایا

 محل تولید
تهران، شهرک صنعتی عباس آباد

 پایگاه اینترنتی
www.taksteel.com 

معرفی محصول
امروزه اســتفاده از فلزات برای تهیه ظروف مختلف، به دلیل زیبایی و اســتحکام مناســب، موردتوجه قرار گرفته است. 
به همین جهت، انواع مختلف ظروف مطابق با ســلیقه های متفاوت، به بازار عرضه شــده اند. این ظروف با گذشــت 
زمان زیبایی خود را از دست خواهند داد، همچنین به دلیل شست وشو و عوامل این چنینی دچار خوردگی و خراش و 
لکه خواهند شد، بنابراین الزم است با پوشش های مناسب به منظور حفاظت در برابر این عوامل و همچنین افزایش 
زیبایــی پوشــش داده شــوند. پوشــش های TiN پوشــش های مقــاوم بــه خوردگی و ســایش هســتند کــه به دلیل رنگ 
طایی زیبایشان برای کاربرد تزیینی نیز به کار می روند. این پوشش های سرامیکی در برابر موادغذایی پایدار هستند. 

همچنین هنگام مجاورت با مواد غذایی، شوینده و آب، لکه دار نمی شوند. 
ظروف تولیدی توسط این شرکت عبارت اند از:

 سینی طایی
 سرویس چا ی خوری طایی

 ساالدخوری طایی
 سوپ خوری طایی

 گرم نگهدارنده نوشیدنی طایی
 سوفله خوری طایی

 شمعدان طایی



ارائه خدمات پوشش های نانوساختار تزیینی روی سطوح فلزی،سرامیکی و شیشه ای و نیز تولید انواع صنایع دستی 
سرامیکی و شیشه ای با پوشش نانوساختار تزیینی، از جمله توانمندی های گروه پژوهش صنعت مدرن است. 

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گروه پژوهش صنعت مدرن

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.modernautolight.com
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یینی صنایع دستی با پوشش نانوساختار تز

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول



معرفی محصول
شســتن بشــقاب های چینی پس از صرف غذا کاری ما ل آور اســت. ظروف چینی چرب، بســیار لیز و شــکننده هســتند 
و لکه هــای چربــی در برخــی از موارد پس از شست وشــو همچنان باقی می مانند. این دســته از ظــروف چینی به کمک 
نانــوذرات از ســطحی آ ب گریــز برخوردار شــده اند. با وجــود خاصیت آب گریــزی، مایعات باقیمانده بــروی این ظروف، 
به صــورت قطره ای شــکل درآمــده و از پخش شــدن آن هــا، بــر روی ســطح جلوگیری می شــود. بــا کمــک فناوری نانوی 

به کار رفته در این ظروف، شست وشوی ظروف بسیار آسان تر و کامل تر می شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
صنایع چینی تقدیس

 محل تولید
خراسان رضوی، گناباد

 پایگاه اینترنتی
www.taghdisporcelain.com

یز ظروف چینی آب گر
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گواهینامه نانومقیاس



ظروف ضدباکتری نگهدارنده مواد غذایی 

معرفی محصول
به کارگیری خاصیت ضدباکتری با استفاده از نانوذرات در ساخت ظروف نگهدارنده مواد غذایی، مانع از ایجاد و رشد 
باکتــری و قــارچ می شــود. با اثر ضد باکتریایی این مواد در بعد نانومتری، امــکان از بین بردن انواع مختلفی از باکتری ها 
فراهم می شود. شرکت صنعت سازان ایده آل پاست با برند تجاری مانیا، اقدام به تولید انواع لوازم خانگی کرده است 
که در شــش گروه آشــپزخانه، پذیرایی، شیشــه، خانه، پیک نیک و کودک طبقه بندی می شــوند که یکی از آن ها، تولید 
انــواع ظــروف ضدباکتــری پروپیلنــی بــرای نگهداری مواد غذایی اســت. اســتفاده از مــواد ضدباکتری در این دســته از 
ظروف، با کاهش میزان باکتری موجود در ظرف و غذا، به پاکیزگی و سامت افراد و محیط کمک قابل توجهی می کند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
صنعت سازان ایده آل پاست

 محل تولید
استان تهران، شهرک صنعتی پرند

 پایگاه اینترنتی
www.maniaco.com.au
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گواهینامه نانومقیاس



رادیاتور مقاوم در برابر خوردگی

معرفی محصول

یکی از روش های رایج گرمایش در آپارتمان های مســکونی، اداری و فروشــگاه ها، اســتفاده از انواع رادیاتور اســت. آب 
موجود در رادیاتور در سیســتم حرارت مرکزی ســاختمان موتورخانه گرم شــده و توســط پمپ و لوله ها به قســمت های 
مختلــف ســاختمان منتقــل و وارد رادیاتورهــای هــر قســمت می شــود. آب گــرم زمانــی که گرمای خــود را از دســت داد، 
دوبــاره به موتورخانه هدایت می شــود تا گرم شــده و این چرخه بار ها تکرار می گــردد. رادیاتور ها از جنس مواد مختلفی 
همچــون آلومینیــم، فــوالد، مــس و یــا چــدن ســاخته می شــوند. یکــی از نــکات مهــم در اســتفاده از رادیاتور هــا، امکان 
تخریــب و فرســایش بدنه در اثر تماس با آب و رطوبت اســت. به منظور افزایش مقاومــت رادیاتور، در برابر زنگ  زدگی و 
فرسایش، از پوشش  دهی سطح استفاده می  شود. انواع مختلفی از روش  های پوشش  دهی مانند پوشش های فسفاته 
یــا کروماتــه اســتفاده می شــود. با درنظرگرفتن ماحظات زیســت محیطی و ســامت بدن، اســتفاده از ایــن مواد کاهش 
یافتــه و پوشــش های حــاوی مــواد دیگر مانند اکســید زیرکنیم، اکســید تیتانیم و اکســید وانادیم موردتوجــه قرار گرفته 
اســت. پوشــش  های زیرکنیمــی بر خاف پوشــش فســفاته و کروماته، نیــازی به افزایش دمــا نداشــته و از آب در فرایند 
پوشــش دهی اســتفاده می  شود. همچنین امکان اعمال پوشــش  هایی با ضخامت بسیار نازک )در ابعاد نانومتری( در 
ســطح و حصول خواصی مانند چســبندگی مناســب و مقاومت به خوردگی بیشتر امکان  پذیر است. کاربرد این پوشش 

در قطعاتی همچون رادیاتور، حائز اهمیت است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تاش رادیاتور

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.tash.com
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فیلتر هوای ضد باکتری کولر آبی

معرفی محصول
این محصول یک فیلتر هوای ضدباکتری اســت که به صورت پوشــش روی کولر آبی قرار می گیرد. فیلتر هوا وســیله ای 
متشــکل از مواد پارچه ای اســت که با توجه به مشــخصات فنی سازنده قادر به جذب ذرات جامد معلق در هوا از قبیل 
غبــار، آلودگــی، گردوخــاک و باکتــری اســت. فیلتــر هوای ضدباکتــری، بــرای جلوگیری از رشــد باکتری هــا درون محیط 
مرطوب کولر، به کار می رود. با افزودن نانوذرات در پارچه فیلترهای کولر آبی، یون های آزادشــده درون ســاختار الیاف 

فیلتر، از رشد باکتری ها جلوگیری می کند و هوای سالم تری به محیط داخل جریان می یابد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
ماشین هوشمند رایمند

 محل تولید
استان سمنان، شهرک صنعتی شرق

 پایگاه اینترنتی
www.raymandmh.com
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تی زمین شوی ضدباکتری

معرفی محصول
نظافت، زدودن آب و خشــک کردن ســطوح خیلی صاف، مثل سطوح سنگی و سرامیکی، با تی میکروفایبر ضد باکتری 
کار آســانی اســت. ایــن تی از الیاف بســیار متراکمی تشــکیل شــده و بــه همین دلیل مقاومت بســیار زیــادی دارد. الیاف 
ایــن تــی نــازک بــوده و می توانــد در تمیــزکاری منافذ بســیار ریز مفید واقع شــود. حــذف رطوبت و آلودگی هــای چرب از 
دیگر مزایای تی ضد باکتری اســت که باعث کاهش مصرف مواد شــوینده و مواد شــیمیایی می شــود و در نظافت منزل 
و آشــپزخانه گرفتــه تــا نظافــت بیمارســتان و مراکز بهداشــتی درمانــی و کارخانجات مواد غذایی، قابل اســتفاده اســت. 
پایــداری خاصیــت ضدباکتری پــس از دفعات متعدد شست وشــو، قابلیت جذب آب، و تنــوع در طرح ها، از ویژگی های 

دیگر این تی است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
صنایع نساجی آذرپاک

 پارمیس فرناد

 محل تولید
استان آذربایجان شرقی، تبریز 

 پایگاه اینترنتی
www.azarpak.ir
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سطل زباله کابینتی ضدباکتری

معرفی محصول
ســطل زباله محل جمع آوری زباله های تولید شــده اســت که طبیعتا این زباله و پســماندهای غذا محل مناسبی برای 
رشــد و نمــو انــواع باکتری و میکروب هاســت. جلوگیری از رشــد باکتری ها و قارچ ها در داخل ســطل زبالــه یکی از نکات 
مهم در طراحی و ساخت این محصول است. امروزه روش های مختلفی همچون استفاده از پوشش های ضدباکتری
 یا به کارگیری مواد پلیمری حاوی نانوذرات برای مقابله با باکتری ها مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از فناوری نانو 
و مواد ضدباکتری به منظور ساخت سطل زباله ضدباکتری، کاربرد گسترده ای یافته است. وجود این مواد ضدباکتری 

با کاهش میزان باکتری موجود در سطل زباله به پاکیزگی و سامت محیط کمک می کند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
صنعت سازان اید ه آل پاستیک

 محل تولید
استان تهران، شهر رباط کریم

 پایگاه اینترنتی
www.maniaco.com.au 
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استفاده از اسکاچ های ضدباکتری در هر خانه و آشپزخانه، می تواند ضمن کمک به بهبود شست وشوی ظروف و لوازم 
غذاخوری، پاکیزگی بیشــتر را به همراه داشــته باشــد. کارایی باالتر این اسکاچ ها نســبت به اسکاچ های معمولی، زمینه 

توسعه این محصول را برای شست وشوی ظروف، فراهم نموده است.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده
گیتی گستر پاک نام

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
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اسکاچ ضدباکتری

معرفی محصول

گواهینامه نانومقیاس

استان خراسان رضویتابان اندیش برجیس
www.nanoproduct.ir

www.tabnano.com



 دســتکش های آشــپزخانه و خانــه، یکــی از ملزومات مورد اســتفاده در هر منزلی اســت که ویژگی مضاعــف ضدباکتری 
بــودن، کارایــی چنیــن محصوالتــی را دوچنــدان نموده اســت. دوام باالتــر، تنوع رنگ و انــدازه از دیگــر ویژگی های این 

محصوالت ایرانی است.
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معرفی محصول

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
هزار دستان خزر

 محل تولید
استان گیان، رشت

 پایگاه اینترنتی
www.hdkgloves.com

گواهینامه نانومقیاس

دستکش خانگی ضدباکتری



بخار گرفتگی ســطوحی مانند شیشــه و آینه، باعث تار شــدن و کاهش دید می شــود. استفاده از ورق های گرمکن آینه با 
پوشــش نانومتری، از بخار گرفتن آینه در مکان هایی مانند ســونا، حمام و باشــگاه های بدنســازی جلوگیری به عمل 

می آورد.

اطالعات تولید کننده

79

ورق گرم کن آینه حمام با پوشش نانومتری

معرفی محصول

گواهینامه نانومقیاس

 نام تولید کننده
رویال توسعه پایدار

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.rtcontrol.com



استفاده از پیش بندهای تجزیه پذیر، ضمن رفع نیاز مصرف کننده، به حفاظت از البسه زیرین در مقابل آب، رطوبت، 
روغن و سایر عوامل مشابه، باعث کمک به محیط زیست و تخریب زودهنگام با ماندگاری کمتر در طبیعت نسبت به 

موارد پاستیکی امروزی می شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
سبز محیط نانو ارس

 محل تولید
استان آذربایجان شرقی

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir
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گواهینامه نانومقیاس

یه پذیر پیش بند تجز



 نام تولید کننده
نرم دیس کاال

 محل تولید
استان البرز

 پایگاه اینترنتی
www.parsanco.com
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معرفی محصول

اطالعات تولید کننده

گواهینامه نانومقیاس

دستمال پارچه ای بی بافت ضدباکتری

منســوجات بی بافت )NON-WOVEN(، نوعی از پارچه ها هســتند که بدون بافت تولید می شــود. به این صورت که 
الیاف درهم آمیخته شــده و بر روی آن ها عملیات اتصال انجام می شــود. به عبارت دیگر این منســوجات، مستقیما از 
الیاف جدا از هم به وجود می آیند. نمدها، پادری ها، برخی از انواع ماســک ها و کاغذهای دیواری از جمله منســوجات 
بی بافت هســتند. تولید دســتمال پارچه ای بی بافت با خواص ضدباکتری، تولیدی شــرکت نرم دیس کاال نیز گونه ای 
از این منســوجات اســت. باید توجه داشــت که این دســتمال های تولیدی در حال حاضر، برای ســطوح بیمارســتانی و 

سطوح در تماس با مواد غذایی، غیرقابل استفاده اند. 



اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

ظریف مصور
 محل تولید

استان چهار محال و بختیاری
 پایگاه اینترنتی

www.zarifmosavar.com
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فرش و موکت ضدباکتری

معرفی محصول

گواهینامه نانومقیاس

کاشــان  ســپهر  فــرخ  نســاجی 
)فرش فرهی(

www.farrahicarpet.comاستان تهران، تهران

www.nanocarpet.irاستان اصفهانفرش یادگار کهن جی

کتری، موکت پلی استر  کتری شامل طیف وسیعی از محصوالت نظیر، موکت پلی آمید ضدبا فرش ها و موکت های ضدبا
کتری حاوی نانوذرات نقره- گلیم  کتری، فرش ماشــینی ضدبا کتری حاوی نانوذرات، موکت پلی پروپیلن ضدبا ضدبا
کتری بافته شــده با نخ می شود که توسط تولیدکنندگان  کتری بافته شــده با نخ، فرش دستباف ضدبا دســتباف ضدبا

خوشنام ایرانی، روانه بازار شده است.
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یرانداز مسافرتی ضدباکتری ز

معرفی محصول

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تعاونی تولیدی توزیعی 

مجموعه میاد پرنیا ایرانیان

 محل تولید
استان تهران، تهران

  پایگاه اینترنتی
www.miladbibaft.com

گواهینامه نانومقیاس

اســتفاده از زیرانــداز مناســب، بــرای لحظــات اقامت و اســتراحت در اماکن تفریحی و طبیعی، الزم اســت. با اســتفاده از 
زیراندازهای مسافرتی ضدباکتری، می توان ضمن لذت بردن از طبیعت، از آلوده شدن البسه و وسایل به باکتری های 

محیط نیز اجتناب کرد.
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تعاونی تولیدی توزیعی 

مجموعه میاد پرنیا ایرانیان

 محل تولید
استان تهران، تهران

  پایگاه اینترنتی
www.miladbibaft.com

معرفی محصول

گواهینامه نانومقیاس

ساک دستی ضدباکتری

با توجه به تماس ساک پارچه ای با مواد آن بر روی زمین یا داخل خودرو، امکان جذب آلودگی ها و باکتری ها در سطح 
آن وجود دارد. به علت تماس دست با ساک پارچه ای و همچنین جابه جایی مواد خوراکی با استفاده از آن، مقابله با 
باکتری ها الزم اســت. اســتفاده از نانوذرات در ســاختار داخلی اســپان باند مورد استفاده در تولید ساک دستی، منجر به 

ایجاد خاصیت ضدباکتری در آن می شود.





محصوالت و تجهیزات 
فناوری نانوی ساخت ایران

www.nano.ir
www.INDnano.ir

www.nanoproduct.ir

جلد اول
، رنگ و رزین و لوازم خانگی ساخت و ساز

ویرایــش هفتــم کتــب محصــوالت و تجهیــزات فناوری 
نانــو به تفکیــک حوزه هــای صنعتــی مختلــف در شــش 
جلد من�شــر شده اســت. در کتاب حاضر )جلد اول( به 
، رنگ و رزیــن و لوازم  معرفــی محصــوالت ساخت و ســاز

خانگی پرداخته می شود.

ویرایش هفتم


