
فرآورده هاي نسوز پارسیان
بورس انواع فرآورده هاي نسوز ، عایق هاي حرارتی و برودتی 

سازنده قطعات و واشرهاي صنعتی 

نماینده انحصاري ورق هاي نسوز                   در ایران

تحت لیسانس کشور انگلستان و                 انگلستان
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Parsian Washer

انواع ورق نسوز

از ورق نسوز به عنوان واشر و عایق حرارت استفاده می شود . از قابلیت انعطاف پذیري باالیی برخوردار بوده 

. انواع مختلف آن در 4 نوع ساده ، آغشته به  وجهت آب بندي سطوح صاف و نیمه صاف بسیار مناسب است 

. این ورق ها با گرافیت ، مسلح بوسیله سیم و آغشته به گرافیت مسـلح بوسیله سیم در دسترس می باشد 

توجه به متریال ساخت آن در برابر آب ، بخار آب ، روغن ، گاز، الکل ، اسید و مواد نفتی مقاوم است . 

(Non-Asbestos Sheets)

پکینگ آرامید

این پکینگ بافته شده از الیاف آرامید آغشته به روغن و مایع تفلون بوده ودر مقایسه با الیاف هاي دیگر عمر 

. استفاده از آن در شرایط محیطی سخت مخصـوصا در شرایطی که سیال داراي ذرات جامد  طوالنی تري دارد

. همچنین داراي مقاومت مکانیکی ، حرارتی و شـیمیایی فوق العاده باالیی بوده و  معلق باشد ایده آل اسـت 

 مقاومت آن در برابر آب گرم ، فاضالب ، انواع روغن ، گریس، گاز ها ، اسید ها ، و بازهاي ضعیف ، باعث شده 

تا استفاده از آن در انواع شیر و پمپ  با کارایی باال همراه باشد. 

(Aramid Fiber Packing)

پکینگ کربن آغشته به تفلون 

این پکینگ از الیاف کربن نســوز آغشـــته به روغن سیلیکون و تفلون شده است . از ویژگی هاي بارز آن

 استحکام مکانیکی و حرارتی باالي آن می باشد . در آب بندي مایعات فرار (به جز اسیدهاي قوي، حالل هاي

) و در جاهایی که آلودگی مجاز نباشد مانند پمپ هاي گریز از مرکز ، پمپ هاي شـناور و   مواد آلی و سیاالت

شیر االت مورد استفاده قرار می گیرد.

( Carbon Braided with PTFE Packing)

پکینگ تفلون آرامید

این پکینگ متشکل از یا الیاف خالص تفلون نسوز و یا الیاف تفلون آغشته به روغن سیلیکون که در کناره ها 

( کوالر) تقویت شده و با توجه به ساختار تولید ، داراي ضـریب اصـطکاك باال و قابلیت  بوسیله الیاف آرامید 

. با توجه به ترکیبات خاص این پکینگ ، جهت آب بندي پمپ هاي پیسـتونی  انعطاف پذیري خوبی می باشد 

بافشار باال و همچنین در کلیه محیط هاي داري دما وفشار باال مورد استفاده قرار می گیرد .

(PTFE with Armid Packing)
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پکینگ گرافت خالص

این پکینگ بسـیار انعطاف پذیر بوده و از الیاف گرافیت خالص منبســط ساخته شده است. جهت آب بندي در

محیط هاي روغن داغ ، آب داغ، بخار آب با درجه حرارت وفشــار باال، سیاالت مخصــوصا گاز هیدروژن مورد 

استفاده قرار می گیرد.نوع سیم دار آن با سیم اینکنل و سیم استنلس استیل  مستحکم شده که باعث باال رفتن

.این پکینگ در دستگاه هاي مولد برق ، تجهیزات نفتی ،  توان این محصول در مقابل فشار هاي وارده می گردد 

صنایع دارویی ، صنایع شیمیایی و دیگر صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.

(Expanded Graphit Packing)

پکینگ فایبر گالس آغشته به تفلون 

این پکینگ از الیاف فایبر گالس آغشته به مایع تفلون بافته شده است . در جایی که نمی توان از آزبست 

استفاده کرد بهترین جایگزین براي پکینگ آزبست شیرتفلون با روغن می باشد .

(Fiber Glass with PTFE Packing)

پکینگ کتان گریس

این پکینگ از الیاف کتان با کیفیت، آغشته به گریس طبیعی (Natrual) و به صورت چهار گوش بافته می شود 

در لوله هاي برنجی و انوع پمپ هاي با فشار وحرارت پایین مورد استفاده قرار می گیرد.

(Cotton Grease Packing)

پکینگ کنف گرافیت

این پکینگ از الیاف کنف آغشـته به پودر و روغن گرافیت تولید شده واز قابلیت انعطاف پذیري خوبی بر خوردار 

می باشد.با توجه به ترکیبات خاص ، پکینگ گرافیت جهت آب بندي پمپ ها و همچنین در کلیه محیط هاي داراي 

دما و فشار پایین مورد استفاده قرار می گیرد.

(Hemp Graphite Packing)

نخ فایبر گالس 

.داراي مقاومت  نخ یا طناب فایبر گالس از بهترین نوع الیاف شیشـه و با مقاطع گرد و چهار گوش بافته شده است

مکانیکی و حرارتی بسیار مناسبی است که می تواند بهترین گزینه جهت جایگزینی آزبست باشد .تحمل حرارتی 

این محصول بین 400 تا 650 درجه سانتیگراد می باشد . در سایز هاي 4 الی 50 میلیمتر و بسته بندي هاي 5 و 10 

کیلو گرمی قابل عرضه است .

(FiberGlass Rope)
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انواع نخ ، نوار و پارچه سرامیکی 

سرامیک مقاوم ترین الیاف نسوز صنعتی با تحمل درجه حرارت 1260 سانتیگراد می باشد و از مقاومت کششی 

و انعطاف پذیري خوبی برخوردار است . همچنین جهت تقویت استحکام مکانیکی از سیمهاي نسـوز استیل یا 

سیم هاي فوالدي در بافت آن استفاده می شود . در انواع پارچه با عرض 100 سـانتیمتر ، نخ گرد و چهار گوش 

با مقاطع 6 تا150 میلیمتر و نوار با عرض 3 تا 10 ســانتیمتر ( با روکش آلومینیوم و بدون روکش آلومینیوم ) و 

در ضخامت هاي مختلف قابل عرضه می باشد .

(Ceramic Rope, Tape & Cloth)

پارچه کربن 

خصوصیات بارز الیاف کربن عبارت است از خواص کشسانی ، انعطاف پذیري ، مقاومت در برابر اصطکاك ، دوام و

 وزن مخصوص پایین که حتی در مقابل عبور اشعه ایکس ، فشار و حرارت باال از خود مقاومت قابل توجهی نشان

داده است . عرض این پارچه 100 سانتیمتر ودر ضخامت هاي مختلف قابل عرضه می باشد .

(Carbon Cloth)

انواع نوار وپارچه فایبر گالس

این محصـوالت کامپوزیتی است از الیاف شیشـه همراه با مواد پلیمري که تحمل حرارتی آن ها بین 450 تا 800

 درجه سانتیگراد بوده و از ویژگی هاي آن می توان به ضد زنگ بودن ، عایق حرارتی ، عایق الکتریکی و مقاومت 

مکانیکی باالي آن اشـاره کرد . پارچه هاي  فایبر گالس در ضــخامت هاي 0/1 (100 گرمی)  و 0/2 (200 گرمی) و

0/43 ( 430گـرمـی ) و 0/5 و 1 و 1/5 و 2 و 3 میلیمتـر و نوار هاي فایبـر گالس در عـرض هاي 3 - 5 -7 و 0 1 

سانتیمتر و ضخامت هاي 1/5 و3 میلیمتر  موجود است ، پارچه و نوار فایبر می تواند با فویل  آلومینیوم پوشانده 

شود که این امر باعث افزایش مقاومت مکانیکی و شیمیایی وآسیب کمتر آن ها می شود .

(Fiber Glass Cloth & Tape)

انواع پارچه فایبر سیلیکونی 

. تحمل  این محصول از پارچه فایبر گالس که یک یا هر دو طرف آن با رزین سیلیکون پوشیده تولید می شود 

حرارتی آن ها بین 300 تا 650 درجه سـانتیگراد بوده و از جمله ویژگی هاي آن می توان به مقاومت در برابر 

سایش ، مقاومت شیمیایی خوب و خواص دي الکتریک عالی آن اشاره کرد . پارچه هاي یک و دورو سیلیکون 

در ضخامت هاي 0/5 تا 2 میلیمتر و در عرض هاي 100 و 120 سانتیمتر در دسترس می باشد .

(Fiber Glass Cloth with Coted Silicon)
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پتو سرامیکی

ماده اولیه این محصـول الیاف سرامیکی فله بوده که در یک پروسه مداوم و بدون استفاده از چسـب یا هر گونه 

مواد چســبنده دیگر و از طریق ایجاد اتصــاالت مکانیکی داخلی ( سوزنکاري) تولید می گردد .پتو سرامیکی 

عایقی انعطاف پذیر است . این پتو ها از استحام کششی حدود 40 تا Kpa 120 برخوردار است . در ضخامت هاي 

25 و 50 میلیمتر و دانسیته 64 و 96 و 128 موجود می باشد. تحـمل حـرارتی ایـن عـایق 1260 تا 1400 در جه

 سانتیگراد است .

(Ceramic Fiber Blanket)

پیپر سرامیکی

. الیاف هاي سرامیکی آلومینوسیلیکاتی فاقد آزبسـت کاغذ سرامیکی از پنبه نسوز و چسـب آلی تهیه می شود 

بوده و از نظر تحمل دما در محدوده 1260 تا 1400 درجه ســانتیگراد  قرار داشــته و در ضــخامت هاي مختلف

ساخته می شود . از خصوصیات اصلی این مواد قابلیت انعطاف پذیري و مقاوم در برابر شوك هاي حرارتی ، پارگی 

ضریب انتقال حرارت کم و عایقی عالی در برابر صوت والکتریسـتیه  می باشد که در بسـیار از صنایع با توجه به 

. این عایق ها کاربردهاي مختلفی دارند  صرفه اقتصادي براي جایگزینی مواد آزبستی مورد استفاده قرار می گیرد

: به عنوان گسکت ، واشر، پکینگ ، فیلر و جایگزین آزبسـت ها  که از آن جمله می توان به چند مورد اشاره کرد 

در عایق بندي حرارت و ...

(Ceramic Fiber Paper)

برد سرامیکی 
. این محصــول مقاومت  باالیی در برابر لب  صفحات سرامیکی نوعی کامپوزیت از الیاف نســوز سرامیکی است 

پرشدن ، شوك حرارتی و سایش دارد و معموال توسـط مذاب فلزات غیر آهنی ، تر  نمی شـوند و می توان آن را 

براحتی بریده و شکل داد . برد سرامیکی داراي درصد پائینی چسب آلی جهت بهبود استحکام است که در دمایی

در حدود 100 درجه در اولین مرحله پخت خواهد سوخت . برخی از کاربردهاي این محصـــــــول عبارتند از : 

دیواره هاي کوره هاي الفین صنایع پتروشیمی و گاز ، سقف کوره هاي پخت سـوم قطعات لعابی ، سـپر حرارتی ،

 آستر کاري سطوح داغ و ...

(Ceramic Fiber Board)

فیبر هاي نخ دار ، اپوکسی و استخوانی 

این فیبرها از ورق هاي آغشته به رزین فنولیک و اپوکسی ساخته شده ایت . از ویژگی هاي بارز آن می توان به 

جذب پایین آن ، مقاومت الکتریکی در ولتاژ  باال و مقاومت حرارتی 120 تا 180 درجه ســــانتیگراد و قابلیت

 تراشکاري ، سوراخ کاري و پانچ اشاره کرد . با ضخامت 0/25 الی 100 میلیمتر در ابعاد 1 در 2 متر در دسـترس

1 متر و  . میلگرد فیبراپوکســی و میلگرد فیبر نخ دار با همان ویژگی ها و خواص ورق فیبر در طول   می باشد 

قطر 10 الی 200 میلیمتر موجود است . قطر هاي بزرگتر طبق سفارش مشـــــتري پذیرفته می شود . از مواد

 مصرف آن در ساخت چرخ دنده ، بوش ، قطعات با ضربه پذیري باال و خصوصاً در صنایع الکترونیک نام برد. 

(Plates of Fiber Coted with Epoxy & Fenolic Resin)
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(Sheets & Foam Gaskets & Industrial Cloud)انواع ورق فوم وابر

. ضـمناً طراحی و ورق هاي فوم پلی اتیلن وابر به صورت ورق و رول در ضخامت و عرض هاي مختلف موجود اسـت 

ساخت انواع واشر ، ضربه گیر و رطوبت گیر از این محصوالت بنا به درخواست مشتریان محترم در این مجموعه ارائه 

می گردد.

انواع ورق و واشر چوب پنبه 

از آن در سـاخت واشـر با اشـکال مختلف جهت عایق و آب بندي روغن ، حرارت ، هوا و گاز در وسـایل موتوري و 

ترانسفورماتورهاي الکتریکی ، عایق جهت جلوگیري از سرما وگرما ، ماکت سازي و دکوراسیون ، صنعت کفش سازي 

صنایع شیشه سازي ، ساخت تابلوهاي دیواري و اعالنات و جهت عایق صدا و اکوستیک درکتابخانه ها ، استودیوهاي 

) نیز در این ( پشـت چسـب دار . چوب پنبه الستیکی به صورت یک چسـب  موسیقی و فرودگاه  استفاده می شود 

 مجموعه قابل عرضه می باشد .

(Cork Sheets & Cork Gaskets)

در دو نوع قابل عرضه می باشد : 1 - چوب پنبه الستیکی 2 - چوب پنبه خشک 

(Diaphragm Sheets &Diaphragm Gaskets)انواع ورق و واشر دیافراگم 

ورق هاي الستیکی دیافراگم در ضخامت هاي 0/5 الی 3 میلیمر و در عرض هاي 100 و 150 سانتیمتر موجود اسـت .

همچنین این مجموعه مبادرت به ساخت انواع واشر دیافراگم با اندازه و شکل هاي مختلف با توجه به سفارش و نیاز 

مشتریان خویش می نماید.

(Manufactures of Mica)ساخت قطعات میکا

. از ویژگی هاي  ورق و قطعات میکا با کاربردهاي الکترومکانیکی در تجهیزات و ادوات مورد اسـتفاده قرار می گیرد 

این مواد می توان به مقاومت عالی در برابر حرارت (تا1000 درجه سانتیگراد) ، عایق الکتریکی بسیار قوي ، مقاومت 

در برابر نفوذ مواد شـیمیایی به ویژه روغن و گریس ، هدایت حرارتی ناچیز ، اسـتحکام مکانیکی باال ، ســازگاري

 با محیط زیست و عاري از آزبست و غیر سمی بودن نام برد . قطعات میکا در شکل ها و ابعاد مختلف با توجه به نیاز

 و در خواست مشتریان در این مجموعه طراحی و ساخته می شود .
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. میکا در برابر از مشخصـه هاي اصلی میکا مقاومت در برابر قوس الکتریکی و قابلیت عبور امواج مایکروویو است

 آب و مواد شیمیایی از جمله اسیدها،حالل ها،بازها،روغن هاي معدنی،فشار،ضربه،کشش و خم شدن بسیار مقاوم

 است.میکا در دو نوع موسکوویت و فلوگوپی به صورت نوار در عرض ها و ضخامت هاي مختلف می باشد.صفحات 

میکا جهت ســـــاخت قطعات با کاربردهاي الکترومکانیکی و ترمومکانیکی در تجهیزات و پودر میکا به عنوان 

مهم ترین ماده پر کننده معدنی در صنایع رنگ،السـتیک،کاغذ،الکترود،لنت و مهمات سـازي و غیره با مش ها و 

کاربردهاي مختلف موجود است. تحمل حرارتی آن باالي 1000 درجه سانتیگراد(1830 درجه فارنهایت) است.

(Sheets,Strip & Mica Powder) انواع ورق، نوار و پودر میکا

این محصول به عنوان اتصال در کانال هاي انتقال هوا، بین قسمت هاي ثابت قرار می گیرد تا بتوان فاصله بین آنها

. در ضمن این کار باعث کم شدن لرزش و صدا در این قســمت ها و فشـــار کمتر به فن و لوله ها   را پوشش داد

می گردد. این عایق ها از سه الیه تشکیل می شود که الیه داخلی از پارچه الیاف شیشه به عنوان عایق،الیه میانی

 از مواد مقاوم در برابر خوردگی مانند تفلون و الیه بیرونی از یک پوشـش سـیلیکونی براي کاهش انتقال حرارت 

استفاده می شود.

(Expansion Joint) انواع رابط(مفصل)فنري

این شرکت توانایی تولید انواع بگ فیلتر در ابعاد مختلف را داراست. در تولید این کیسه ها از منسوجات بی بافت

 با الیه میانی ساپورت(براي استحکام پارچه)، در انواع پارچه معمولی و ضـد آب اسـتفاده می شـود. ضـمناً این

 محصول در اشکال مختلف و با دوخت خاص نیز به سفارش مشتري پذیرفته می شود.

(Bag Filter)تولید انواع بگ فیلتر

(Rubber Sheets) انواع ورق الستیکی

. انتخاب درست آن ورق الستیک آب بندي مصـارف متفاوتی دارد و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد

 موجب صرفه جویی در هزینه و نتیجه بهتر از به کارگیري آن می شود. باید توجه داشت که الستیک در چه محیط

SBR-EPDM :و شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد. ورق هاي الستیکی قابل تامین این  مجموعه عبارتند از 

 NBR-NR-  بوتیل-وایتون-نئوپرن-نیتریل و سیلیکون که در مقابل آب داغ،بخار،گاز،نفت،روغن،بنزین،اسـید،

دي اکسید کربن،متان،اتان،فاضالب و غیره مقاوم بوده و تحمل حرارتی آنها بین 40-تا 300+درجه سانتیگراد است.
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از الیاف فشرده پشم، بدون دوخت و سوزنکاري و فقط با فشار ، رطوبت و حرارت ساخته می شود. در عرض هاي

 180-150-120 و 200 سانتیمتر و با ضخامت هاي 2 الی 25 میلیمتر موجود است. در انواع صنایع مورد اسـتفاده 

 قرار می گیرد. از کاربردهاي آن می توان به پرداخت قطعات، ساخت واشر، روغن گیر، ضربه گیر، عایق حرارت و 

صدا و غیره نام برد.

(Industrial Felt) نمد صنعتی

این پلیمر در اکثر صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. از خواص آن می توان به مقاومت در برابر فرسـایش و دوام

 در شرایط جوي گوناگون، مقاومت در برابر سایش و ضربه پذیري، تراکم و مقاومت کششـی بسـیار باال در برابر 

پاره شدن، ماشین کاري بسیار راحت، قدرت اصطکاك باال، قابل استفاده در قطعات ریل دار و کشویی و جایگزین

. به دو صورت ورق در   بســــیار مناسبی براي ساخت قطعات فوالدي مانند چرخ دنده، بوش و یا رینگ نام برد

ضخامت هاي 8 الی 100 میلیمتر و در ابعاد 100 در 100 سانتیمتر و میلگرد در قطرهاي 6 الی 300 میلیمتر در طول

 100 سانتیمتر قابل عرضه می باشد.

(Polyamide) پلی آمید

از بهترین پلیمرهاي صنعتی است که می تواند جایگزین بســیار عالی براي انواع پالستیک باشد. همچنین براي 

ساخت قطعات به تعداد کم بسیار مناسب است. از بارزترین مزایاي این پلیمر مقاومت در برابر اشعه UV ، خواص

 االستیسیته، قابلیت تراشکاري آسان، مقاومت شیمیایی باال در برابر اغلب مواد شیمیایی، حالل ها و سوخت ها،

 مقاومت در برابر سایش و انعطاف پذیري بسیار عالی می باشد. ورق هاي پلی یورتان با ضخامت 1 الی 60 میلیمتر

 در ابعاد 1 متر و میلگرد پلی یورتان با قطرهاي 10 الی 350 میلیمتر و در طول 30 سانتیمتر تا   1 متر در دسترس

 می باشد.

(Polyurethane) پلی یورتان

سیلیکون تولیدي این شرکت به شکل هاي ورق از ضخامت 0/5 تا 20 میلیمتر، شیلنگ در اندازه هاي مختلف به

 سفارش مشتري، مفتول هاي سیلیکونی به قطرهاي  3 تا 30 میلیمتر و قطرهاي سفارشی و نوارهاي سیلیکونی

 در مقاطع چهارگوش از 3 الی 30 میلیمتر و طبق سفارش مشتري می باشد. حداکثر تحمل حرارتی این محصول 

350 درجه سانتیگراد می باشد.

(Sheet, hose, wire and strips of silicon) ورق، شیلنگ، مفتول و نوار سیلیکونی
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سیلیکونی اسفنجی تولیدي این شرکت به صورت مفتول گرد در قطرهاي 3 الی 30 میلیمتر و قطرهاي سفارشـی، 

نوار سیلیکونی با مقاطع چهارگوش از 3 تا هر اندازه که  سفارش مشـتري باشد و درزگیرهاي سیلیکونی(پروفیل)

 با هر شکل و اندازه سفارشی تولید می گردد. حداکثر تحمل حرارتی این محصول 350 درجه سانتیگراد می باشد.

(Bar & Wire Silicone Sponge & silicone sealante) نوار و مفتول سیلیکون اسفنجی و درزگیر سیلیکونی

این واحد آمادگی ارائه مشــــاوره در زمینه تولید و ساخت پروفیل هاي الستیکی با متریال گوناگون و اشکال

 هندسی مختلف طبق نیاز و بر اساس فرموالسیون مورد نظر مشتري  را دارد. نوارهاي درزگیر(پروفیل)با متریال

 NBR و EPDM و به سفارش مشتري و درخواست مشتري و با ارائه سایز یا نقشه تولید می گردد.

(Rubber Sealant Tape) نوار درزگیر الستیکی

نوار نسوز ابریشمی از الیاف نسوز فایبرگالس به ضخامت 0/2 میلیمتر و در عرض هاي 1 و 2 و 3 و 5 و7 و 10 

سانتیمتر بافته شده است. از آن براي عایق بندي کابل ها و لوله ها با حرارت پایین استفاده می شود.

(Fiberglass Tape) نوار نسوز ابریشمی فایبرگالس

کربن به جهت خاصیت نرمی که دارد می تواند بهترین گزینه جهت آب بندي سطوح غیر صیقلی و داراي پســتی و

. این پکینگ وقتی که در محل خود محکم گردد با  نفوذ در شــکاف هاي موجود بین دو ســطح و  بلندي باشــد

 پرکردن کامل شیارها از نفوذ یا نشـت مواد به صورت قابل توجهی جلوگیري می نماید. مقاومت فشــار آن 200 بار

 و مقاومت حرارتی آن بین 550 الی 650 درجه سانتیگراد می باشد. این مجموعه قادر به طراحی و ساخت انواع واشر

 کربن (گراف اویل) با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در ابعاد و اندازه هاي مورد نیاز صنعت کشور می باشد.

(Graphoil Gasket) تولید انواع واشر کربن

این مجموعه قابلیت ساخت انواع اورینگ الستیکی، وایتونی، سیلیکونی، EPDM و NBR به صورت مدار باز

 و مدار بسته با اندازه و ضخامت هاي مختلف استاندارد و سفارشی  با کیفیت باال و قیمت مناسب را دارد. از 

اورینگ ها جهت آب بندي روغن، گاز، حرارت، اسیدها، حالل ها و غیره استفاده می شود.

(Oring Gasket) انواع اورینگ
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این واشرها از دو بخش میانی و کاور تشکیل شده که در بخش میانی آن از آزبسـت، گرافیت، تفلون یا میکا و در

 بخش کاور از آهن ضد زنگ یا انواع استیل 304 و 316 بسته به محیط و شرایط کاري استفاده می شود. بیشترین

 مصرف این محصول در محیط هایی که داراي فشـار و دماي زیاد و سایش باال هسـتند مانند مبدل هاي حرارتی 

2 الی  می باشـد. واشـر اسـپیرال وند در انواع بدون رینگ، با رینگ داخلی و یا رینگ خارجی و در ســایزهاي 

50 اینچ و نیز ابعاد سفارشی مشتریان محترم تولید می گردد.

(Spiral Wound Gasket) انواع واشر اسپیرال

. در ساخت از آنها براي آب بندي انواع مخازن تحت فشار مانند دیگ هاي بخار با فشار و دماي باال استفاده می شود

. این واشرها در ابعاد   آن ورق نسوز، پارچه نسـوز و پودر و روغن گرافیت جهت تحمل  بیشـترحرارت به کار می رود

و اشکال مختلف مانند دایره، نیم دایره و بیضی بسته به نیاز و درخواست مشتري و با بهترین کیفیت تولید می گردد.

(Manhole Gaskets) تولید انواع منهول

این مجموعه داراي توانایی باالیی در زمینه مشاوره، طراحی و ساخت انواع واشر و گسکت می باشد. در همین 

راستا انواع واشر با هر نقشه و شکل خاص و از هر جنسی که مورد

نیاز مشتریان محترم باشد را به تولید می رساند.

(Elastomeric O-Ring)اورینگ الستیکی                                 (Cylinder head gasket) واشر سر سیلندر

(Gasket & Flange) انواع گسکت و فلنج                                  (Flange insulation Kits) کیت عایق کاتدي

(Ring Joint Gasket) رینگ جوینتینگ                              (Spiral Wound Gasket) گست اسپیرال وند

(Rubber Gasket) انواع واشر الستیکی                            (Double jacket Gasket) انواع واشر دبل جکت

(Graphoil Gasket) انواع واشر کربن                               (Guttural exhaust Gasket) انواع گلویی اگزوز

(manhole Gasket) انواع منهول          (Solid Metal Gasket)(آهن، مس و آلومینیوم)انواع واشر فلزي

(Oil Seal) انواع کاسه نمد                (Pure Expanded Graphite Ring) انواع رینگ گرافیت خالص

(Manufacture of Gaskets) تولید انواع واشر

9

Web:www.nasoozparsian.com


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

