


ه، تولیدکننده انواع روغن و روانکار، شویند
چسب و پوشش، افزودنی صنعتی زیستی



ویامحصوالت شرکت زیست روانکار پ

صنعت نفت، گاز و روغنصنعت نساجیصنعت فوالد و قطعه سازی

ACOLUZ-1100

ZM-1001

ZAC-1001

ZAB-1001

ACA-1010

AWA-1005

ZF-1001

ZFP-1005

ZFJ-1010

NIMOZI-1100

ZR-1001

ZM-1001

CT-1003



:شرکتمعرفی

پویـاروانکـارزیسـتشرکت

پژوهشبکهشوبنیاندانششرکت هایانجمنعضواصفهان،تحقیقاتیوعلمیشهرکدرمستقر

گریس،شویندهروانکار،تخصصیتولیدوساختطراحی،زمینهدراصفهاناستانفناوریو

باشرکتنای.می باشدفعالمعدنیوزیستیصنعتیهایافزودنیوماستیکوچسبپوشش،

درتوسعهوتحقیقانجامازبعدمحیطیزیستمشکالتوگرامیصنعتگراننیازرفعتحقق

روزبهواصیاختصهایفرموالسیونبازیستیمحصوالتتوسعهبهموفقتکنولوژیبایوزمینه

.شدمختلفصنایعدر

کلشوفلزکاریبرایصنعتیگریسوروانکاروروغنتوانمیشرکتاینمحصوالتاز

ضدموادخوردگی،ضدعواملصنعتی،هایشویندهقالب،ازرهاسازعواملفلزات،دهی

کهبرد،نامراضدکفوبافر،امولسیفایر،(EP)فشارواصطکاکیکاهنده،قارچوباکتری

ارائهبزرگوکوچکصنایعومصرفبازاربهLuBiZiوZRP،ZiTeXTiبرندهایبا

.شودمی

فوالد،ایعصنبهتوانمیروانکارزیستمحصوالتوخدماتازکنندهاستفادهصنایعجملهاز

،الستیکوپالستیکفضا،هواخانگی،لوازمخودروسازی،پتروشیمی،وگازونفت

.کرداشاره(هتلداری)هتلینگونساجیالکترونیک،سرامیک،وسنگرزین،ورنگ

ربرتآموختگاندانشازپویاومتخصصکادریکمکباپویاروانکارزیستشرکت

توانستهمطرحشرکت هایوتحقیقاتیمراکزباهمکاریوصنعتیتجربهباافراددانشگاهی،

سالمتیومحیطیزیستمسائلبهویژه ایتوجهگرامی،مشتریاننیازکردنبرطرفدرکنار

.باشدداشتهجامعهوصنعتگران



محصوالت
صنعت فوالد و قطعه سازی



روانکار زیستی فلزکاری
ZR-1001

ZR-1001مشخصات فنی 

نام 
آزمون

ظاهر
(C˚25)

دانسیته 
(C˚25)

گرانروی
(C˚40)

خوردگی 
%(1محلول )

ضریب 
اصطکاک

%(1محلول )

قدرت اسیدی
%(1محلول )

ظاهر 
امولسیون

درصد
آباختالط با

روش 
آزمون

چشمی
ASTM 

D1298

ASTM 

D445

DIN 

51360
ASTM G99

ASTM 

D1293
-چشمی

کهرباییمحدوده
1.02-0.97

gr/cm3

90-80
cP

بدون 
خوردگی

نیمه شفاف1.1-0.79.5-9.0
2-1

درصد

:هاویژگی

عالیروانـکاری

خوردگـیبــدون

چسبنـدگیایجادبدون

زیسـتحیـطـمدوستدار

کارابـزارعمـرطولافزایش

یگـگندیدعدمواالـبماندگـاری

امــولسـیــونمترـکشدگـیتبخیر

بـمنـاسبسیـاراقـتـصـادیصرفهایجاد

چـاهآبمانندسخـتآب هایبادرپایــدار

رایـجروانکــارهایبهنسبـتبیشترخنـک کاری

سطحیآلـودگی هایوخــوردگـی کـننـده یپـاک

دستگاهـیسـطـوحازفـلزیسوفالهوبـرادهکنندهپاک

نچدمــس،،ینـیمـآلـوم:قبیلازمخـتلففلزاتباسـازگار

ویـیروتنـفسـیپـوستی،هـایحساسـیتوبیماریایجادبدون

اریماندگباویژهزیستیروانکاریک،محصولاین
گینسنومتوسطفرآِیندهایدراستفادهبرایباال

هایروغنازاستفادهبامحصولاین.استفلزکاری
واستشدهتولیدسازگارزیستموادوزیستی

نسبتباشدهحلوخالصصورتبهتواندمی
قراراستفادهموردآببادرصد1حدوداختالط

فلزاتابنیزمناسبیسازگاریروانکار،این.بگیرد
وداردومتیتانیومسآلومینیم،فوالد،:نظیرمختلف

اش،تروفرزکاریماشین:قبیلازفرآِیندهاییدر
قالویزکاریوبورینگکاری،متهزنی،سنگ

.گیردقراراستفادهموردمی تواند
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عامل رهاساز از قالب
(دایکوت)

ZM-1001

تزیسقالبازرهاسازعاملیاروغنیکروغن،این
ومعدنیفلزی،موادرهایشبرایکهاستسازگار
لمحصواین.شودمیاستفادههاقالبازپلیمری
باسیونامولیاخالصصورتبهکاربردنوعبهوابسته
کاربهتواندمیدرصد0/5حدوداختالطنسبت
فلزاتیگریریختهدرمحصولاین.شودبرده

چرخشیفرآِیندهایدرسرب،وآلومینیمهمچون
وطعاتقگریریختهاتیلنی،پلیهایمحفظهتولید
نهمچنیواپوکسیواسترپلی،نیتبهایسازه

موردمی تواندالستیکیهایقالبساخت
.گیردقراراستفاده

:هاویژگی

اشتعـالغیرقـابـل

تـزیسطـمحیباسازگار

اـبـالبسیاریـکنندگخنک

اـبالحرارتودمادرتـمقاوم

رفـمصنـحیدودزانـمیکاهـش

هامـسـروارگانیـکـمیبرابردرمقاومت

قطـعـاتسـطوحرویبرلـکهایجادعـدم

بـقـالبهعـاتـقـطچسبـنـدگیشـاهـک

پایدارامولسیونتشکیلوآبباعالیوسریعاختالط

تزریقواعمالزمانتاقالبسطحرویروغنماندنباقی

قالبحفرهسطحبـرروییـکنـواختپـوشـشایـجـاد

قــالبمفیدعـمــرافــزایــشوسـایــشکـاهـش

الستیکوکامپوزیتپالستیک،مثلفلزیغیروفلزیقطعاتباسازگار

قالبوقـطعـهبینقـویروانــسازییکایـجادوبـاالروانکـاری

ZM-1001فنیمشخصات 

نام آزمون
ظاهر

(C˚25)
دانسیته 

(C˚25)
گرانروی

(C˚40)
قدرت اسیدی 

%(1محلول )
عبوردهی

%(1محلول)
ظاهر 

امولسیون
ا درصد اختالط ب

آب
روش 
آزمون

چشمی
ASTM 

D1198

ASTM 

D445

ASTM 

D1287

ASTM 

D1125
-چشمی

رنگسفیدمحدوده
1.00-0.9

gr/cm3

600-550
cP

7.6-7.0
100-50

ppm
فنیمه شفا

1.0-0.2
درصد
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شوینده مخزن دستگاه های صنعتی
CT-1003

برپایهآبدرمحلولشویندهیکشوینده،این
ویشوشستبرعالوهکهاستزیستیترکیبات
ینبازنیزراشدهایجادهایقارچوباکتریمخازن،

امولسیونوصلخاصورتبهمحصولاین.بردمی
رعمآنازاستفادهبا.شودبردهکاربهتواندمی
اهدستگومخازندروندرشیمیاییمواددارینگه

سم،میکروارگانیرشدکاهشدلیلبهصنعتیهای
نفتهمچونصنایعدرشویندهاین.یابدمیافزایش

ازیسماشینفلزکاری،فوالد،پتروشیمی،وگازو
تفادهاسقابلیتهمچنین.شودبردهکاربهتواندمی

ویپالستیک،لزیفمختلفسطوحرویبررویبر
.داردنیزراکامپوزیتی

:هاویژگی

زیستمحیطباسازگاروزیستیترکیباتبرپایه

دستگاهیوصنـعتیازنـمخرـعمطولافزایش

مسآلومینیم،فوالد،ظیرـنمختلففلزاتباسازگار

دستگاهیمخازنمیراتـتعبرایفـتوقزمانشـکاه

دارینگهمخازندرشیمیاییمواددارینگهعمرافزایش

دستگاهیمخازندرروانکاروروغندارینگهعمرافزایش

قارچوباکترینظیرهامیکروارگانیسمرشدبهمقاومتافزایش

CT-1003مشخصات فنی 

نام 
آزمون

ظاهر
(C˚25)

دانسیته
(C˚25)

گرانروی
(C˚25)

قدرت اسیدی 
%(1محلول )

عبوردهی
%(1محلول )

ظاهر امولسیون
%(1محلول )

درصد اختالط
با آب

روش 
آزمون

چشمی
ASTM

D1198

ASTM 

D445

ASTM

D1287

ASTM 

D1125
-چشمی

محدوده
زرد

روشن
0.92-0.87

g/cm3

25-15
cP

7.5-7
35–25

ppm
درصد3-5شفاف
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آنتی باکتریال محلول آب صابون
صنعتی

ABAZI-1003

یمیاییشقارچوباکتریضدیکباکتریال،آنتیاین
وآلدهیدیترکیباتپایهبروآبدرمحلول

ولتیازو،حلقویگروهایشاملزیستیپلیمرهای
هاانیسممیکروارگرشدازجلوگیریباکهاستینآمی

میجلوگیریهاآنرشدازسلولی،تخریبطریقاز
خالصوامولسیونصورتبهمحصولاین.کند
شکاهباعثتواندمیوشودبردهکاربهتواندمی

ظاهربهبودشده،تخریبصابونآبتندبو
درآبیمحلولماندگاریافزایشوامولسیون

نایعصدرترکیباین.شودسختعملیاتیشرایط
آبیمحلول هایوروانکاروروغنهمچونتلفیخم

قارچ،باکتریرشدازجلوگیریبرایمربوطصنایع
.شوداستفاده

:هاویژگی

شدناسپریقابلیت

یـخـوردگـبـدون

قلیـاییفلـزهـایفاقـد

آبیمحلولماندگاریافزایش

شـفـافایجـادامولـسـیون

آبصابونشدگیتخریببوکاهش

مختـلففلزاتوموادباسـازگـار

گرموسردآبدرکاملانحلـالقابلیت

چـاهآبمانندسختآب هایدرپایــدار

شدهتخریـبامـولوسـیونظاهـریرنگبهبـود

ABAZI-1003مشخصات فنی 

نام
آزمون

(C˚25)گرانروی(C˚25)دانسیته (C˚25)ظاهر
قدرت اسیدی 

%(1محلول )
اشتعالنقطه

روش
آزمون

ASTM D1198ASTM D445ASTM D1287ASTMD92چشمی

کم رنگزرد محدوده
1.15-1.07

g/cm3

15-10
Cp

7.8-6.8°C<60
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محصوالت 
صنعت نساجی



منسوجاتشوینده زیستی 
DETEX 1001

DETEX منسوجاتقویزیستیبرلکهیک،1001
شستایبرکهاستآنیونیوخنئیترکیباتبرپایه
هایلکه:مانندپارچهسطوحهایآلودگیوشوی
ایننهمچنی.شودمیاستفادهپروتئینیموادوروغن

ه ایپنبوخشکهایسیاهیکردنپاکبرایبرلکه
یزنشودمیایجادپارچهبافتفرآیندحیندرکه

ابلکهنوعبهوابستهمحصولاین.داردکاربرد
ندهشویاین.می شودبردهکاربهمختلفهایغظلت

می،پشاستر،پلیهمچونهاییپارچهبرایزیستی
تفادهاستواندمیآن هاترکیباتوویسکوزای،پنبه
.شود

:هاویژگی

باالنفوذ

سفیدکننده

باالماندگاری

ازگارـسستـزی

کنـندهشانـدرخ

رنـگتغیـیردونـب

شــفـافامـولسـیـون

مختلفهایپارچهباسازگـار

مناسببسیاراقتصـادیصـرفـه

پروتئینیوروغنیلکه هایپاک کننده ی

چاهآبمانندسختآب هایبادرپایــدار

ریویتنفسـی وپوستی،ایجادحساسیت هایبدون

OLITEX 1001مشخصات فنی 

نام 
آزمون

ظاهر
(C˚25)

دانسیته
(C˚25)

گرانروی
(C˚25)

قدرت اسیدی 
%(1محلول )

عبوردهی
%(1محلول )

ظاهر امولسیون
%(1محلول )

درصد 
اختالط با آب

روش 
آزمون

چشمی
ASTM 

D1198

ASTM 

D445

ASTM

D1287

ASTM 

D1125
-چشمی

زرد رنگمحدوده
1.05-0.97

g/cm3

70-50
cP

9.5-8.5
150-100

ppm
نیمه شفاف

50تا 25
درصد

:طریقه مصرف
DETEX وشدهمخلوطکاملطوربهآببا1:2تا1:4بیناختالطنسبتبالکهعمرونوعبهوابسته،1001

محلآب،اباعمالازبعدنیازصورتدروگردداعمالپارچهسطحرویبربادفشاربااسپریوسیلهبهسپس
.شودتمیزنظرمورد
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زیستی صنعتیشوینده 
(ژیگر)منسوجات 

ZFJ-1005

پایهبرمنسوجاتزیستیصابونیکشوینده،این
 هایحاللبدونوآنیونیویثخنگیاهیترکیبات

هایآلودگیوشویشستبرایکهاستکلرواتیلن
ینا.شودمیاستفادهتیمارپیشمرحلهدرسطوح
حمامدروشدهمخلوطآبباکاملطوربهصابون

.دمی گیرقراراستفادهموردگرادسانتیدرجه80
همچونهایپارچهبرایزیستیشویندهاین
آن هاباتترکیوویسکوزای،پنبهپشمی،استر،پلی

نیزریسفیدگمراحلدرصابوناین.می شوداستفاده
.گیردقراراستفادهموردمی تواند

:هاویژگی

االـبوذـنف

باالدگاریـمان

ارـازگـسستـزی

کـمکـنـنـدگیکف

شـفـافنـیمـهامولسیون

رنـگیهایارچهـپباسازگـار

ختلفـمهایارچهـپباسازگـار

ناسبـمیارـبساقتصـادیصـرفـه

دودهویـنـروغلکه هایپاک کننده ی

پیوستهوبستهفرآیندهایدراستفادهقابل

چاهآبمانندسختآب هایبادرپایــدار

ریویتنفسـی وپوستی،ایجادحساسیت هایبدون

ZFJ-1005مشخصات فنی 

نام 
آزمون

ظاهر
(C˚25)

دانسیته
(C˚25)

گرانروی
(C˚25)

قدرت اسیدی 
%(1محلول )

عبوردهی
%(1محلول )

ظاهر امولسیون
%(1محلول )

درصد 
اختالط با آب

روش 
آزمون

چشمی
ASTM 

D1198

ASTM 

D445

ASTM

D1287

ASTM 

D1125
-چشمی

کهرباییمحدوده
1.03-0.97

g/cm3

80-70
cP

9.5-8.5
120-85

ppm
نیمه شفاف

1.0-0.5
درصد
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زیستی صنعتیشوینده 
(ژیگر)منسوجات 

DETEX 1005

DETEX ایهبرپمنسوجاتزیستیصابونیک،1005
 هایحاللبدونوآنیونیویثخنگیاهیترکیبات

هایآلودگیوشویشستبرایکهاستکلرواتیلن
(pre-treatment)تیمارپیشمرحلهدرسطوح

بآباکاملطوربهصابوناین.شودمیاستفاده
واندمی تپیوستهوبچفرآیندهایدروشدهمخلوط

یزیستشویندهاین.می گیردقراراستفادهمورد
،ایپنبهپشمی،استر،پلیهمچونهایپارچهبرای

این.می شوداستفادهآن هاترکیباتوویسکوز
موردمی تواندنیزسفیدگریمراحلدرصابون

ریالیگومآنتینقشآنعالوهبه.گیردقراراستفاده
.کندمیایجادشویندگیدررانیز

:هاویژگی

اـالـبوذـنف

اـبالدگاریـمان

ارـازگـستـسـزی

الیگومریآنتیخواص

کـمکـنـنـدگیکـف

شـفـافنـیمـهامولسیون

رنـگیهایپارچهباسازگـار

ختلفـمهایارچهـپباسازگـار

ناسبـمیارـبساقتصـادیصـرفـه

دودهویـنـروغلکه هایپاک کننده ی

پیوستهوبستهفرآیندهـایدراستفادهقابل

ریویتنفسی وپوستی،ایجادحساسیت هایبدون

DETEX 1005مشخصات فنی 

نام 
آزمون

ظاهر
(C˚25)

دانسیته
(C˚25)

گرانروی
(C˚25)

قدرت اسیدی 
%(1محلول )

عبوردهی
%(1محلول )

ظاهر امولسیون
%(1محلول )

اختالطمیزان
با آب

روش 
آزمون

چشمی
ASTM 

D1198

ASTM 

D445

ASTM

D1287

ASTM 

D1125
-چشمی

کهرباییمحدوده
1.03-0.97

g/cm3

100-70
cP

9.5-8.5
120-85

ppm
نیمه شفاف

10-5
g/l

:طریقه مصرف
DETEX 10-5)لیتربرگرم10تا5اختالطنسبتباآلودگی هاعمرونوعبهوابسته،1005 g/l)طوربهآببا

وشوشستدقیقه60تا40مدتبهگرادسانتیدرجه80دمایباآبحمامدرپارچهسپسومخلوطکامل
.شودداده
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روانکار دستگاه نساجی
بافندگی 

NIMOZI-1100

NIMOZI-1100مشخصات فنی 

ظاهرنام آزمون
(C˚25)

(C˚25)دانسیته 
گرانروی

(C˚40)
خوردگی 

ضریب 
اصطکاک

اسیدی قدرت 
%(1محلول )

روش 
آزمون

ASTM D1298ASTM D445DIN 51360ASTM G99ASTM D1293چشمی

زرد رنگمحدوده
1.02-0.95

gr/cm3

30-20
cP

بدون 
خوردگی

0.4-0.19-8

:هاویژگی

عالیروانـکاری

خوردگـیبــدون

چسبنـدگیایجادبدون

زیسـتحیـطـمباسازگار

یگـگندیدعدمواالـبماندگـاری

کاریخنکجهتباالگرماییظرفیت

آبیوسیلهبهسطحازراحتشووشست

طبیعیوسنتزیالیافوپالستیک،فلزباسـازگار

نساجیدستگاهقطعاتوسوزنعمـرطولافزایش

تفادهاسبرایویژهزیستیروانکاریکمحصول،این
ولمحصاین.استنساجیبافندگیهایدستگاهدر
ازگارسزیستموادوزیستیهایروغنازاستفادهبا

وسایشکاهشسببواستشدهتولیدیونیغیر
مینساجیهایدستگاههایسوزنعمرافزایش

رویازآبباراحتیبهروانکاراینهمچنین.شود
ودوجدلیلبهمحصولایندر.شودمیتمیزسطوح

وقطعاتسطحازسطحیفعالهایافزودنی
میمحافظتنیزخوردگیبرابردرسوزن ها

نیزبیمناسسازگاری،بافندگینساجیروانکار.شود
.داردالیافوپالستیک،فلزاتبا

12

روانکار دستگاه نساجی
بافندگی 

OLITEX 1100

OLITEXمشخصات فنی  1100

ظاهرنام آزمون
(C˚25)

(C˚25)دانسیته 
گرانروی

(C˚25)
خوردگی 

ضریب 
اصطکاک

اسیدی قدرت 
%(1محلول )

روش 
آزمون

ASTM D1298ASTM D445DIN 51360ASTM G99ASTM D1293چشمی

زرد رنگمحدوده
1.02-0.95

gr/cm3

30-20
cP

بدون 
خوردگی

0.4-0.19-8

:هاویژگی

عالیروانـکاری

خوردگیبــدون

اـالـبدگـاریـانـم

چسـبـنـدگیایجادبدون

ـتـسـزیحیـطـمباسازگار

کاریخنکجهتباالگرماییظرفیت

آبیوسیلهبهسطحازراحتشووشست

طبیعیوسنتزیالیافوپالستیک،فلزباسـازگار

نسـاجیدستگاهقطعاتوسوزنعمـرطولافزایش

OLITEX برایویژهزیستیروانکاریک،1100
این.استنساجیبافندگیهایدستگاهدراستفاده
موادوزیستیهایروغنازاستفادهبامحصول

اهشکسببوشدهتولیدیونیغیرسازگارزیست
اجینسهایدستگاهسوزن هایعمرافزایشوسایش

ازآبباراحتیبهروانکاراینهمچنین.شودمی
.می شودتمیزتکمیلمراحلدرپارچهسطوحروی

فعالهایافزودنیوجوددلیلبهمحصولایندر
یخوردگبرابردرسوزن هاوقطعاتسطحازسطحی

روانکاراینعالوهبه.شودمیمحافظتنیز
لیافاوپالستیک،فلزاتبانیزمناسبیسازگاری

.دارد

:طریقه مصرف
OLITEX اینهمچنین.شوداضافهدستگاهمخزندرخالصصورتبهوسپسشودهمزدهاستفادهازقبل1100

.گرددجلوگیریآنزدگییخاز.شوددارینگهخودظرفدروگرادسانتیدرجه35تا10دمایدرمحصول
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محصوالت
صنایع نفت، گاز و روغن



یشوینده و بازدارنده خوردگی زیست

ZAC-1001

پایهربوپذیرتخریبزیستیشویندهمحصول،این
ازجلوگیریوشووشستبرایکهاستآب

قراراستفادهموردگاریهایتوربینخوردگی
هایسورفکتانتازترکیبیمحصولاین.می گیرد

آبوآلیهایحاللخوردگی،بازدارندهغیریونی،
هبآمادهصورتبهشویندهاین.استیونیزهدی

ابسازیرقیقبهنیازیواستشدهطراحیمصرف
بهوگازنفتصنایعدرمحصولاین.نداردآب

وآنالینشویندهخوردگی،بازدارندهعاملعنوان
ی،شویاسیددرخوردگیبازدارنده یعاملآفالین،
عنوانبهوگازیتوربین هایکمپرسورشوینده

کارهبمی تواندگازیبستههایسیستمدرافزودنی
.شودبرده

:هاویژگی

بالـافوذـن

سازگارتـزیس

شدناسپریقابلیت

یـخـوردگـبـدون

قلیـاییفلـزهـایفاقـد

شـفـافایجـادامولـسـیون

مختـلففلزاتوموادباسـازگـار

گرموسردآبدرکاملانحاللقابلبت

چربیوگریـسی،ـخوردگپاک کننده ی

چـاهآبمانندسختآب هایبادرپایــدار

ZAC-1001مشخصات فنی 

نام
آزمون

(C˚25)گرانروی(C˚25)دانسیته (C˚25)ظاهر
قدرت اسیدی

%(1محلول )
نقطه

درصد اختالطاشتعال

روش
آزمون

ASTM D1198ASTM D445چشمی
ASTM 

D1287
ASTMD92-

کم رنگزرد محدوده
1.02-0.97

g/cm3

40-30
cP

7.8-7.3°C<100آماده به مصرف
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افزودنی ضد باکتری و قارچ
ZAB-1001

یستیزقارچوباکتریضدیکباکتریال،آنتیاین
رهایپلیموترکیباتپایهبروآبوروغندرمحلول
ستاینآمیوتیازول،حلقویگروهایشاملزیستی

ریقطازهامیکروارگانیسمرشدازجلوگیریباکه
هاآنرشدازسلولی،تخریبورادیکالجذب

یونامولسصورتبهمحصولاین.کندمیجلوگیری
ستیزیدلیلبهوشودبردهکاربهتواندمیخالصو

قارچوضدباکتریعواملسایربهنسبتبودن
رکیبتاین.داردزیستمحیطبابیشتریسازگاری

می،پتروشیوگارونفتهمچونمحتلفیصنایعدر
باکتری،رشدازجلوگیریبرایروانکاروروغن
.شوداستفادهتواندمیجلبکوقارچ

:هاویژگی

سازگارزیست

کـجلبوخزهضد

رچـاوقریـباکتضد

پایینهایظتـغلدرموثر

خوردگیمقاومتبهبودبهکمک

وباتـرسگسترشبرابردرمقاومت

یونیــاکسیداسمقاومتبهبودبهکمک

هامرـپلیوفلزاتنظیرمختلفموادباسازگار

ZAB-1001مشخصات فنی 

نام 
آزمون

ظاهر
(C˚25)

دانسیته 
(C˚25)

گرانروی
(C˚25)

قدرت اسیدی
%(1محلول )

عبوردهی
%(1محلول )

ظاهر 
امولسیون

%(1محلول )
درصد اختالط

روش 
آزمون

چشمی
ASTM 

D1198

ASTM 

D445

ASTM 

D1287

ASTM 

D1125
-چشمی

محدوده
قرمز 
رنگ

1.05-1.02
g/cm3

25–20
cP

7.5-7.0
600-520

ppm
0.1-0.5قرمز رنگ
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افزودنی ضد زنگ و خوردگی
ACA-1010

خوردگیوزنگضدافزودنییک،ترکیباین
یستیزترکیاتپایهبرروغنوآبدرمحلولزیستی

هخورندموادباواکنشوجذبباکهاستآمینیو
گیخوردمیزانمحافظ،الیهایجادوسولفورهمانند

این.دهدمیکاهشآبیوروغنیهایمحیطدررا
هبتواندمیامولسیونوالصخصورتبهمحصول

مشکالتبودنزیستیدلیلبهوشودبردهکار
نای.استرسیدهحداقلبهآندرمحیطیزیستی

ادهاستفموردروانکاروروغنصنعتبرایافزودنی
لزاتفبامناسبیسازگاریآنهمچنین.قرارمی گیرد

.داردنیزمسآلومینیم،فوالد،:نظیرمختلف

:هاویژگی

سازگارزیست

خوردگیبدون

ظـمحافالیهایجاد

اصطکاکضریبکاهشبهکمک

سولفور:همانندخوردندهترکیباتجذب

مسآلومینیم،فوالد،نظیرمختلففلزاتباسازکار

اکتریبنظیرمیکروارکانسیمخوردگیورشدبرابردرمقاوم

ACA-1010مشخصات فنی

نام 
آزمون

ظاهر
(C˚25)

دانسیته 
(C˚25)

گرانروی
(C˚25)

خوردگی 
%(1محلول )

قدرت 
اسیدی 

%(1محلول )

عبوردهی
%(1محلول )

نقطه
اشتعال

ظاهر 
امولسیون 

%(1محلول )

درصد 
اختالط

روش 
آزمون

چشمی
ASTM 

D1198

ASTM 

D445

DIN 

51360

ASTM 

D1287

ASTM 

D1125

ASTM
D92

-چشمی

محدوده
کهربایی
مایل به 
قهوه ای

1.00-
0.95

g/cm3

80-70
cP

بدون 
خوردگی

10.0-9.5
410-340

ppm
°C<1008-12شفافنیمه
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افزودنی کاهنده اصطکاک و فشار
AWA-1005

واصطکاککاهندهافزودنییک،افزودنیاین
رکیباتتپایهبروروغندرمحلولفشارکنندهکنترل

استهتروسیکلیکوحلقویگروهایشاملزیستی
شکاهباعثسطحدومیانمحافظالیهایجادباکه

لمحصواین.می شودسطوحرویفشارواصطکاک
املععنوانبهروغنباترکیبدروخالصصورتبه

EPبودنیزیستدلیلبهوشودبردهکاربهتواندمی
باتریبیشسازگارمشابه،ترکیباتسایربهنسبت
فیتلخمصنایعدرترکیباین.داردزیستمحیط

وروانکاروروغنپتروشیمی،وگارونفتهمچون
مرعطولافزایشباعثومی گردداستفادهگریس

کاصطکاضریبکاهشطریقازقطعاتوابزارکار
.شودمی

:هاویژگی

ارـسازگزیست

اصطکاککاهنده

فشـارکنندهکنترل

روانکــاریافزایش

کـارابـزارعمربهـبود

میکروازگانیسم هارشدبهمقاوم

هاپلیمروفلزاتنظیرمختلفموادباسازگار

AWA-1005مشخصات فنی 

نام
آزمون

درصد اختالطاشتعالنقطه(C˚25)گرانروی(C˚25)دانسیته (C˚25)ظاهر

روش
آزمون

-ASTM D1198ASTM D445ASTMD92چشمی

محدوده
ه مایل بکهربایی

قهوه ای
1.00-0.95

g/cm3

75-70
cP

°C<1506-4
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استهمنظورچندزیستیشویندهیک،شویندهاین
:مانندسطحیآلودگی هایوشویشستبرایکه

تهوابسمحصولاین.می شوداستفادهروغنلکه های
میامولسیونیاخالصصورتبهکاربردنوعبه

حسطوبرایشویندهاین.شودبردهکاربهتواند
بتن،ه،شیشپالستیکی،،فلزیسطوحنظیرمختلف

ردمومی تواندصنعتیهایکفپوشوچوبوسنگ
:ندمانکاربردهاییدرهمچنین.گیردقراراستفاده

هایبلوکقالب ها،فوالدی،هایغلتکشویوشست
هایماشینوروغنیهایورقه،قطعاتوموتور

.داردکاربردقابلیتصنعتی

شوینده زیستی چند منظوره
ZD1001

:هاویژگی

بالـافوذـن

سازگارتـسـزی

خــوردگـیبـدون

شـفـافایجادامولـسـیون

مختـلففلزاتوموادباسـازگـار

منـاسـببـسیـاراقتـصادیصـرفـه

چـاهآبمانندسختآب هایبادرپایــدار

پروتئینیموادوچربیهایلکهخوردگی،پاک کننده ی

ویریوتنفسـی،پوستیهایحساسـیتوبیماریایجادبدون

ZD-1001مشخصات فنی 

نام 
آزمون

ظاهر
(C˚25)

دانسیته 
(C˚25)

گرانروی
(C˚25)

قدرت اسیدی
%(1محلول )

عبوردهی
%(1محلول )

ظاهر 
امولسیون

درصد 
اختالط با 

آب
روش 
آزمون

چشمی
ASTM 

D1298

ASTM 

D445

ASTM 

D1287

ASTM 

D1125
-چشمی

کهرباییمحدوده
1.05-0.95

g/cm3

300-250
cP

9.5-9.0
270-200

ppm
نیمه شفاف

50-1
درصد
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سایر محصوالت



آنتی باکتریال مناطق  مرطوب

HIGABZI-1100

رپایهبقارچوباکتریضدیکباکتریال،آنتیاین
گروهاملشآبدرمحلولزیستیوشیمیاییترکیبات

،تیازولینعامل هایدارایآروماتیکوحلقویهای
کهاسترزدمسکگیاهانعصارهازالکلکتون،اتر،

جذبطریقازهامیکروارگانیسمرشدازجلوگیریبا
یجلوگیرهاآنرشدازسلولی،تخریبورادیکال

صولمحاین.شودمیآنهارفتنبینازباعثوکرده
بردهکاربهتواندمیخالصوشدهحلصورتبه

سطوحیروبراستفادهبرایباکتریالآنتیاین.شود
تریباکرشدمستعدکهفرشوموکتچوبی،فلزی،

.ردگیقراراستفادهموردتواندمیهستندهاقارچو

:هاویژگی

آبپایه

مناسبنفوذ

سازگـارزیست

شدناسپریقابلیت

قلیـاییفلـزهـایفاقـد

قارچوباکتریرشدازجلوگیری

گرموسردآبدرکاملانحاللقابلیت

چـاهآبمانندسختآب هایدرپایدار

مـوگتوفرشالیـافوچـوبباسازگار

سیمانیترکیباتوفوالد،آلومینیمسـازگار

LISABZI-1001مشخصات فنی 

نام
آزمون

(C˚25)گرانروی(C˚25)دانسیته (C˚25)ظاهر
قدرت اسیدی 

%(1محلول )
اشتعالنقطه

روش
آزمون

ASTM D1198ASTM D445ASTM D1287ASTMD92چشمی

شفافمحدوده
1.02-0.97

g/cm3

10-5
cP

7.5-6.8°C80<
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آنتی باکتریال صنایع دام

LISABZI-1001

یستیزقارچوباکتریضدیکباکتریال،آنتیاین
ستیزیپلیمرهایوترکیباتپایهبروآبدرمحلول

ازینآمیوالکلی،اتری،حلقویگروهایشامل
ازجلوگیریباکهاسترزدمسکگیاهانعصاره

ورادیکالجذبطریقازهامیکروارگانیسمرشد
این.کندمیجلوگیریهاآنرشدازسلولی،تخریب

هبتواندمیخالصوامولسیونصورتبهمحصول
سایرهبنسبتبودنزیستیدلیلبهوشودبردهکار

محیطاببیشتریسازگاریقارچوضدباکتریعوامل
چونهمتلفیخمصنایعدرترکیباین.داردزیست

ه هامحفظعفونیضدوشووشستبرایطیورودام
.گیردقراراستفادهموردتواندمیهاشیردوشو

:هاویژگی

باالنفوذ

سازگارزیست

شدناسپریقابلیت

قلیـاییفلـزهـایفاقـد

قارچوباکتریرشدازجلوگیری

مختـلففلزاتوموادباسـازگـار

گرموسردآبدرکاملانحلـالقابلیت

چـاهآبمانندسختآب هایدرپایــدار

وطیوردامحساسمناطقبرایسوزشایجادعدم

LISABZI-1001مشخصات فنی 

نام
آزمون

(C˚25)دانسیته (C˚25)ظاهر
گرانروی

(C˚25)
قدرت اسیدی

%(1محلول )
نقطه

درصد اختالطاشتعال

روش
آزمون

ASTM D1198ASTM D445چشمی
ASTM 

D1287
ASTMD92-

رنگقرمزمحدوده
1.05-1.00

g/cm3

15-10
cP

7.5-6.8°C80<1-5درصد
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:سایر محصوالت 

:چوبوسنگشیشه،سطوحشوینده

درتقباروانکارزیستشرکتزیستیهایشوینده

وادموچربیبردنبینازدرموثرشویندگیونفوذ

رویربغباروگردنشستولکهایجادازپروتئینی،

کاهشوگریزیآبخواصایجاددلیلبهسطوح

این.آوردمیعملبهجلوگیریاصطکاکضریب

ک،سرامیوسنگداری،هتلصنایعبرایمحصوالت

.گیردقراراستفادهموردتواندمیچوبوشیشه

:پوششوچسب

ارروانکزیستشرکتزیستیهایپوششوچسب

وسیالرتصوبهاسترپلیواپوکسیترکیباتبرپایه

عدنیموفلزیسطوحرویبراعمالقابلیتماستیک

فوذنازمحافظالیهوچسبندگیایجادباوداشتهرا

یریجلوگخوردگیوساختاردرونبهشیمیاییمواد

گازونفتصنایعدرمحصوالتاین.آوردمیعملبه

ارقراستفادهموردتواندمیفوالدوپتروشیمیو

.گیرد

:صنعتیافزودنی

نکارروایستزشرکتزیستیصنعتیهایافزودنی

وباکتریضدخوردگی،وزنگضدهایدستهدر

،(EP)فشارکنندهکنترلواصطکاککاهندهقارچ،
این.وندشمیبندیتقسیمضدکفوبافرامولسیفایر،

وگازونفتهمچونمختلفیصنایعدرمحصوالت

وآبرزین،ورنگنساجی،فوالد،پتروشیمی،

.ودشبردهکاربهتواندمیروانکاروروغنوفاضالب
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:اعتماد کرده اندزیست روانکار پویا انجمن ها و سازمان هایی که به 
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:زیست روانکار پویا دستاوردها  و خبرهای  شرکت 

پوشش خبری راه اندازی اولین خط شست شوی
تیمخازن و تجهیزات صنعتی با تکنولوژی زیس

ا پوشش خبری تولید شوینده های زیستی ب
تکنولوژی یونی

پوشش خبری تولید روانکارهای زیستی 
با ماندگاری باال 

از سافا7رتبه ی سطح فناوری 

عضویت در انجمن شرکت های دانش بنیان 

عضویت در شبکه پرژوهش و فناوری 

تیمجوز فناوری در زمینه تولید روانکارهای زیس

مصاحبه درباره اهمیت دانش بنیان ها در 
توسعه محصوالت زیستی
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:زیست روانکار پویا شرکت های دریافت کننده خدمات و محصوالت 
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