
 محصوالت شرکت آریارزین

 مدیوم اویل النگ اویل

A1166 A 1443T Longoil 
( Highsolid)

A1107

A1533 A1500 A1800 A1864 A1900  فنلیکبا اصالح شده 

General

رزین تیکسوتروپیک جهت ساخت رنگهاي مات 
و براق با زیر قلم مناسب و جالي الکیدي

 جهت مرکب هاي چاپ و آستري هاي با درصد جامد باال

الکید اورتان قابل استفاده در ساخت رنگهاي 
 آلومینیوم و جالء الکیدي ( ویژه پارکت و چوب )

 با قابل ترکیب
 کلرو کائوچو

جهت ساخت رنگهاي  Generalرزین 
 رویه و آستري و ساخت خمیر رنگ

رزین مدیوم اویل با زمان خشک شدن و               
 صنعتی ) –سخت شدن مناسب ( اتومبیل 

الکید اورتان جهت ساخت آستري و رویه با مقاومت سالت 
 اسپري مناسب ( کابینت ، سوله ، خودرو ، صنعتی )

ازدر صورت نی
 قابل ارائه است

(1) (2)



(3) (4)

 آریارزین شورت اویلرزین هاي 

 شورت اویل برپایه اسیدهاي چرب ویژه شورت اویل برپایه سویا

A2010 A2110 A2020 A2000 

A2404 A2458 A2441 A2445 جهت رنگهاي سریع خشک همراه رزین شورت اویل  برپایه کوکونات
 با خشک کن

ساخت رنگهاي کوره اي

رنگ آستري و رویه متالیک   
 ( نیتروسلولزي ) و  هواخشک

 ساخت الکهاي کوره اي

 الك نیم پلی استر ، الکهاي براق نیتروسلولزي

الك نیم پلی استر ، بتونه فوري

قابل ترکیب             
 با کلروکائوچو

شورت اویل 
 برپایه کرچک

A2005 A2052 A2152 A2404 A2008 A2083 

 چسبندگی باال

 زمان خشک شدن سریع

چسبندگی بر روي 
 سطوح غیر آهنی



 محصوالت شرکت آریارزین

اپوکسی استر   پلی استر اشباع پلی ال

A5611 A5635 A5500 A5600 

Cancoating   رنگهاي هواخشک و کوره اي 

A5655

A9016 A4470 A4481 A4452 A4400 A9012

در ترکیب با 

MDI
قابل استفاده در 

کف پوش و 
 منعطف)( استیکم

در ترکیب با 
MDI

قابل استفاده در                      
کف پوش هاي 

Hard

 الکهاي
 سایش ضد

 دوجزئی و یک جزئی

 کتون رزین

A3465 A3450 A3444 A3438 A3411 A3477 A3421 A3419A3407

) و تعمیراتی ، آستر بر روي سطوح پالستیکی OEM) آستري و رویه رنگهاي متالیک (  OEMقابل استفاده در پوشش هاي روي قوطی ، کویل ، رنگهاي کوره اي( 

A3475

استفاده در 
 مرکب هاي چاپ

و رنگ هاي 
 نیتروسلولزي

ساخت 
خمیررنگ         

General ) (

A5631

A9002

A9025

(5) (6) (7) (8)



محصوالت شرکت آریارزین

ها و سخت کننده هاي قابل استفاده در الك هاي پلی اورتان مورد استفاده در صنعت چوب پلی ال

A9095 ایزوسیاناتی و سخت کننده   A2413سیلر بر پایه پلی ال 

A9975 سخت کننده ایزو سیاناتیو    A3441( پیگمنته ) بر پایه  ك هاي پلی الال

A9975 سخت کننده ایزوسیاناتیو     A3446 پلی ال ورنی پلی اورتان بر پایه

با اسید، با براقیت باال و فاقد زردگراییجهت محصوالت سخت شونده A3424رزین پلی استر 
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