
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یصنعت یتخصص ییایمیو ش ندهیمحصوالت شو

 

مختلف  عیدر صنا یمصرف یتخصص شیمیایی و ندهیفهرست محصوالت شو

 پاکشو گروه صنعتی دیتول



 
 مورد مصرف در صنایع مختلف : یتخصص ییایمیصوالت شی و محصنعت ندهیمواد شو

 فهرست:

  یورزش یباشگاه ها ، سازمان ها، ادارات و  یاماکن عمو یمحصوالت اختصاص .1

 : بسته بندی بصورت فله مایع دستشویی 

 :بصورت فله یبسته بند شامپوی موی سر 

 بصورت فله یبسته بند : نرم کننده موی سر 

 :بسته بندی بصورت فله شامپو بدن 

 برای شستشوی کلیه سطوح سرامیکی و کفپوش سالن های ورزشی  : یکف شو عیما 

 تشک ،  زیدرها، م رهیدستگاز این محصول می توان برای پاک کردن دیوار ،  :چند منظوره ندهیشو عیما

 و سایر سطوح استفاده نمود.ختکن باشگاه، نظافت ابزار ورزشی های کشتی و ایروبیک، قفسه های ر

 یاست که تمام یکننده قو یضدعفون کی این محصول  :یورزش زاتیکننده تجه یضدعفون یاسپر 

 یو ضدعفون زیرا تم یعیتواند سطح وس یم و برد یم نیرا از ب یورزش یدستگاه ها یموجود بر رو یها یباکتر

ماده به کار  نیدوچرخه و وزنه ها ا ل،یمختلف از جمله تردم زاتیکردن تجه ینظافت و ضدعفون یبرانماید. 

 .شودمیگرفته 

 یهمراه با اثر نرم کنندگاین محصول عالوه بر ضد عفونی نمودن دست : کننده دست یضد عفونالکلی  ژل 

 محافظت می نماید. زا یماریب یها یو باکتر کروبیاز پوست در برابر م

 بردن  نیجهت از ب: مایع جرم گیر و رسوب زدا مخصوص سرویس های بهداشتی و استخرهای شنا

مختلف نظیر سرویس های بهداشتی ، و... از سطوح  یاثرات زنگ زدگ جرم ها ،آب، یاز سخت یرسوبات ناش

 حمام و سطوح سرامیکی، کف و محوطه استخر های شنا کاربرد دارد.

 : های سرویس کردن ضدعفونی و کردن سفید کردن، تمیز برایفیدکننده غلیظ س مایع سفید کننده غلیظ

کار زمین و همچنین البسه سفید به، دیوارها، کِف ظرفشویی و دستشویی هایسینک بهداشتی، توالت فرنگی،

 .رودمی

 شنا مواد گند زدا )ضد عفونی کننده (آب استخر: 

                  )مایع( میسد تیپوکلریه -1

 ()پودر میکلس تیپوکلریه -2



 :و معادن تونل یحفار ، یمینعت نفت، گاز و پتروشص .2

 : با دستگاه  زهیتونل به روش مکان یحفار یخاک برافوم روان کننده   فوم حفاریTBM 

 در زمین های تونل  یحفار یروانساز برا مریپل یفوم روان کننده خاک حاو  :فوم حفاری حاوی لوبریکانت

 TBMبا دستگاه  زهیبه روش مکانسخت و صخره ای 

  فوم حفاریAnti-Clogروانساز و  مریپل یباال حاو اریبس ییکارا تی:  فوم با قابلAnti- clay  یجهت حفار 

 TBMو دستگاه  زهیخاک رس  به روش مکان یباال زانیم یحاو یها نیدر انواع خاک بخصوص در زم

 یمحصول برا نیا ) فوم کنستانتره پر توسعه( :( قی)اطفائ حر یآتش نشان فوم سبک شیمیایی 

 فیکننده فوم دارد( و در ط دیتول زیبه نوع تجه یانبساط بستگ زانیشده )م یطراح ادیانبساط متوسط و ز

محلول درآب( در انبارها  ری)غیدروکربنیه یو سوختها Class Bو  Class Aها از نوع  یاز آتش سوز یعیوس

و در شرایطی که  مایهواپ انهیمانند معادن، سوله ها، آشو سر پوشیده بسته  یو  فضا ها LNG ساتیو تاس

مناسب) زمان  اریبس یآبده یژگیو لیکاربرد دارد و بدل ردیت زیادی را در بر می گارسال نفرات به محل خطرا

  .را دارد قیحمل آب بدرون شعله و اطفائ  موثر حر تیکف( قابل یداریباال و پا یآبده

  ( قی)اطفائ حر یآتش نشانفوم کنستانترهAFFF :  ترکیبی از سورفکتانت های هیدروکربنی و

فلوروکربنی مخلوط شده با حالل ها و مواد تثبیت کننده کف می باشد. فوم با ایجاد یک فیلم آبی مانع از 

رسیدن اکسیژن به سوخت و سرکوب شعله می گردد و کف فراوان ایجاد شده بر روی فیلم مانند یک پتو 

بل اشتعال و خنک شدن سطح سوخت مشتعل شده و نهایتا خاموش عمل کرده و مانع از خروج بخارات قا

و انواع سوخت  Class Bشدن آن می گردد و اجازه نمی دهد دوباره مشتعل گردد. جهت اطفائ حریق از نوع 

و  یدر مراکز نفتهای هیدروکربنی نظیر نفت، گازوئیل و سوخت های هواپیما کاربرد دارد و می توان 

  استفاده نمود. رهیو غ یمراکز آتش نشان ،ییایمیمواد ش کارخانجات ،یمیپتروش

  ( قی)اطفائ حر یآتش نشانفوم کنستانتره AR-AFFF( ای فوم مقاوم در برابر مواد ھکنسانتره

ی و حالل ها و تثبیت و فلوروکربن یدروکربنیه یسورفکتانت ها زا یبیترکاین محصول  (:الکلی )قطبی

کننده های کف می باشد و می تواند فیلم مقاومی را ایجاد کند و بویزه برای اطفائ حریق سوخت های 

 یمهیدروکربی قابل اشتعال و همچنین حالل های قطبی محلول در آب مانند انواع الکل ها کاربرد دارد و 

استفاده  رهیو غ یمراکز آتش نشان ی و دارویی ویایمیکارخانجات مواد ش ،یمیو پتروش یتوان در مراکز نفت

 نمود.

 نواع آنتی فوم و دیفومرها ا 

 

 

 

 

 



 : یو قطعات ساز یفلز عیصنا .3

 یچرب یپاکساز یبرا و این محصول در دو شکل پودری و مایع تولید می شود.: ) قلیایی(چربی گیر صنعتی 

 شوند.  استفاده یاسپرو  یتوانند به روش غوطه ور یمبکار می رود و از سطح فلز 

 قابل استفاده برای  کلیه قطعات فلزی: رسوب زدا و زنگ زدای 

 جهت زدودن رنگ و یا پوشش موجود بر روی سطوح فلزی: رنگبر 

   :از بین برنده رسوبات آهکی و کلسیمیشوینده اسیدی 

 مایع چربیگیر پاک کننده کف سالن تعمیرگاه و مکانیکی ها 

 یریگیچرب یبرا لندریو س یو موتور شوئ یقطعه شوئ یدستگاهها هیقابل استفاده در کل: صنعتی موتور شوی 

 یکیمکان اتیانجام عمل یقطعات چرب برا یو کالً شستشو لندریو س لندری، سر س نیموتور ماش یو شستشو

مورد استفاده در موتور  ی، برنج ، چدن و کالً قطعات فلز ومینیآهن ، آلوم رینظ یزاتفل یو مناسب استفاده برا

 خودرو

 

 

 

 

 صنعت آب و فاضالب: .4

 )بایوسیدها ) گند زدا و ضد عفونی کننده ها : 

 شکل( ی) پودرمیکلس تیپوکلریه   .1

 (عی)بصورت مامیسد تیپوکلریه   .2

 فنول ها   .3

 کننده: یمواد ضدعفون کاربرد

 آب هیکننده در تصف یمواد ضد عفون کاربرد .1

 فاضالب هیکننده در تصف یمواد ضد عفون کاربرد .2

 آب استخر شنا هیمواد گندزدا در تصف کاربرد .3

 نفت و گاز عیدر صنا کاربرد .4

 گوناگون عیدر صنا کاربرد .5

  ضد کف انواع( Anti-foam and Defoamer) 

 

 ) خودرو های سبک و سنگین (شستشوخودرو  .5

 پرکف یکارواش دستامپو ش 

 کیو اتومات زهیشامپو کارواش مکان 



  و ماشین های سنگین شستشوی بدنه اتوبوس اتوبوس: کارواششامپو 

 جهت شستشو ولکه بری موثر صندلی و دستگیره ها و بدنه  :خودرو یاتاق و صندل یشامپو شستشو

 اتوبوس های شهریخودرو یا داخلی 

  بخار آب  جادیضد ا وادم یحاو :شور شهیشمایع ( (Anti Fogging Agent شهیش یبر رو  

 واکس داشبورد 

 ها کیالست یحرفه ا شیو پول پاک کننده عیما 

 برای سیلندر شوئی , قطعه شوئی و موتور شوئی انواع خودرو های سبک و سنگین جهت تمیز   :موتورشوی

 کردن و شست وشوی چربی , روغن و گریس از تجهیزات و قطعات صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 و بین شهری )راه آهن( شهری )مترو( هایقطار .6

 جهت شستشوی بدنه خارجی ترن  :ایع ترن واشم 

  دیوار و کف سالن ها و راهرو های جهت شستشوی  ضد عفونی کننده حاوی مواد  : کف شویمایع

 راهرو های مترو   اداری،

 جهت شستشو ولکه بری موثر صندلی و دستگیره ها و بدنه  :شوینده چند منظوره تخصصی و کنستانتره

 قطار یخواب داخل کپه واگن ها زاتیکننده تجه یضدعفون، داخلی واگن های مترو 

 و چرب جهت شستشو و پاک کردن سطوح بسیار کثیف: پودر پاک کننده سطوح 

  ساختمانی و وسایل قوی مناسب برای پاک کردن سریع و آسان شیشه های  کنستانتره:شیشه شوی مایع

 نقلیه عمومی

  مخصوص شستشوی سرویس های بهداشتی :و ضد عفونی کننده سفید کنندهمایع 

 برای سیلندر شوئی , قطعه شوئی و موتور شوئی انواع خودرو های سبک و سنگین   :موتور شوی وچربیگیر

 جهت تمیز کردن و شست وشوی چربی , روغن و گریس از تجهیزات و قطعات صنعتی 

  شستشوی البسه و ملحفه پودر 

 ژل ضد عفونی کننده دست 

 

 

 



 صنایع هواپیمایی .7

 وینده های بدنه هواپیما ش 

 لکه بر و بوزدا صندلی) با دارای قابلیت جذب بوی بد( ، دیوار و کف راهروی  :شوینده های داخل هواپیما

 هواپیما

 هواپیماشوینده های موتور  :هواپیما موتور شوی  

 پودری چند منظوره با قدرت فوق العاده رسوبزدایی،جرم گیری و حذف دوده از   :پودر پاک کننده سطوح

  سطوح مختلف مورد مصرف در بخش کترینگ و آشپزخانه فرودگاه ها

 : دیوار و کف سالن هاحاوی مواد ضدعفونی کننده جهت شستشوی  مایع کف شویی 

 

 ها( ی) شهردار یخدمات شهر .8

 ی اماکن عمومیسالن ها و راهرو ها : جهت شستشوی کف و دیواریو کف شو یشو واردی 

 :و  یزباله شهر ینمودن سطل ها یجهت شستشو و ضدعفون یتخصص ندهیشو مایع شوینده کنستانتره

 و جاده ها ابانیکنار خ یومینیآلوم  لیو گارد ر یمانیس یسطوح بلوک ها،  زباله یها نیماش

  یعموم هینقل لیو وسا یساختمان یها شهیو آسان ش عیپاک کردن سر یبرا  کنستانتره: یشو شهیشمایع 

 

 

 

 

 

 صنعت نساجی  .9

 :با کف کنترل شده   انواع مایعات و یا پودر شوینده پارچه و الیاف پود و مایع شستشوی البسه و پارچه ،

 و یاپر کف بنا به درخواست مصرف کننده

 غلیظ و معمولی( مایع سفید کننده الیاف و پارچه ( 

  انواع سیلیکونی و کاتیونی(مایع نرم کننده البسه و پارچه ( 

 جرمگیر و رسوب زدای ماشین آالت نساجی چربیگیر،  : مایع چربیگیر 



 :شوینده و پاک کننده سطوح و کف سالن های تولید و انبارها و سرویس های بهداشتی مایع کف شوی 

  انواع آنتی فوم و دیفومرها 

 زی شوینده و حالل رسوبات مخازن رنگر 

 

 

 ی:و نوشابه ساز اتی، لبن ییغذا عیصنا .10

 واد ضدعفونی کننده و گندزداهم 

  شوینده های مورد مصرف در فرآیندCIP 

 دیوار شوی ، کف شوی و شیشه شوی های صنعتی 

 پاک کننده قلیائی جهت مخازن مواد غذایی 

 

 

 :یمارستانیب  صنعت .11

 وینده و ضد عفونی کننده دیوار و کف سالن و راهرو بیمارستانش 

  پودر شوینده البسه و ملحفه بیمارستانی 

  بیمارستانیپودر پیش شستشوی البسته 

 پودر لکه بر و سفید کننده البسه بیمارستانی 

 مایع نرم کننده البسه و ملحفه بیمارستانی 

 جرم گیر و رسوب زدای سطوح 

 

 

 

 رستوران وهتل ها: صنعت .12

  اهرستوران و اشینهای ظرفشویی صنعتی مپودر ظرفشویی صنعتی مخصوص 

 پاک کننده چربی ها و آلودگی های کف محیط های رستورانی، فود کورت، تاالر ها،  :گیر پودر ومایع چربی

 مراکز تهیه غذا و آشپزخانه های صنعتی

 :جهت پاک نمودن چربیهای سوخته و مواد غذائی از وسائل آشپزخانه و اجاق گاز گازپاک کن 

 :با خاصیت اسیدی و اثر فوری جهت زدودن جرمها و رسوبات آهکی از روی سطوح  جرم بر ویژه 

 شوینده و ضد عفونی کننده کف و دیوار رستوران ها 


