
تضمین کیفیت و اصالت کاال

ارسال سریع به تمام نقاط کشور

کمییا جتارت اتت

www.Kttchemical.com



درباره ما

شرکت بازرگانی کیمیا تجارت تات تمام تالش خود را بکار می گیرد تا به عنوان یک شرکت معتبر * 

.قابل اعتماد بوده و مسئولیت های خود را نسبت به مشتریان خود به نحو   احسن انجام دهد

• سال سابقه ی مداوم در واردات ، تأمین و فروش انواع مواد شیمیایی 15این شرکت با نزدیک به 

صنعتی، معدنی و خوراکی با تکیه بر تجربه و دانش تخصصی خود توانسته است بخشی از 

نیازهای کارخانجات را در صنایع مختلف از جمله فروش مواد شیمیایی در صنعت کود 

وکشاورزی، آرایشی و بهداشتی ، دارویی، غذایی ، رنگ و رزین، شوینده ها و پاک کننده ها، 

حالل های شیمیایی، شیمی ساختمان، ریخته گری، آبکاری، تصفیه ی آب و دیگر صنایع موجود با 

.بهترین کیفیت برطرف نماید 

• مشتری مدار بودن و فروش بهترین محصوالت از بهترین برندها همیشه سرلوحه حرکت این *  
.موسسه به سوی پیشرفت بوده است
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مواد قابل تامین

مواد شیمیایی

وکشاورزیکود 

سولفات ها
آهن ✓
منگنز✓
روی✓
پتاسیم✓
منیزیم✓
مس✓
کبالت✓
آلومینیوم✓
آمونیوم✓

نیترات ها
پتاسیم✓
کلسیم✓
سدیم✓

:و کودهای
اسید هیومیک

اسید بوریک
MKP

20-20-20
مونوآمونیوم فسفات

تمونوپتاسیم فسفا

کالت ها

آهن✓
روی✓
مس✓
منگنز✓
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مواد اولیه صنایع شوینده

مونواتانول امین✓
دی اتانول امین✓
تری اتانول امین✓

تری پلی فسفات✓
تری سدیم فسفات ✓
سدیم2ادتا✓
سدیم4ادتا✓
تگزاپن صدفی✓
N70تگزاپن✓
لورامید✓
بهدامین✓
بتائین✓
پرک_سودمایع✓

10-9-6صابون مول ✓
(اس ال اس)سدیم لوریل سولفات✓
آبه و خشک5متاسیلیکات ✓
بوراکس دکا ✓
بوراکس پنتا✓
سولفونیک اسید✓



INSTAGRAM: kimia.chem.co

مواد اولیه صنایع غذایی

(Cویتامین )اسکوربیک اسید✓
کربنات پتاسیم آلمان ✓
زانتان گام✓
گوارگام✓
اسید سیتریک خشک✓
استات سدیم خشک✓
سدیم بنزوات✓
سی ام ) کربوکسی متیل سلولز✓

(سی

اسید فسفریک خوراکی✓
مونوپروپیلن گالیکول✓
گلیسیرین مونو استئارات✓

مالتودکسترین✓
متابی سولفیت سدیم ✓
سدیم ساخارین✓
جوش شیرین ✓
الکتیک اسید✓
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مواد اولیه شیمایی صنعتی

پلی ونیل الکل✓
تولوئن✓
زایلین مخلوط✓
انواع رزین✓
انواع هاردنر✓
انواع تیتان✓
کربنات سدیم ✓
اسید سولفوریک✓
اسید استئاریک✓
پرمنگنات پتاسیم✓
هگزامتافسفات✓

اکریلیک اسید ✓
اگزالیک اسید✓
فرمیک اسید✓
استون ✓
متیل اتیل کتون✓
بوتیل گالیکول✓
پرکلرو اتیلن✓
...و410-402: انواع حالل ها✓
نرمال بوتانول✓
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مواد اولیه صنعت ساختمان

پلی کربوکسیالت✓
پلی نفتالین سولفونات ✓
کلسیم لیگنو سولفونات✓
سدیم لیگنو سولفونات✓
دمالمین نفتالین فرمالدئی✓
اسید تارتاریک✓
06رزین اپوکسی ✓
هاردنر✓
پودر آلومینیوم✓
تیتان✓
تیلوز✓

✓HPMC
کربنات سدیم✓
کربنات کلسیم✓
تگزاپون✓
ماستیک پلی اورتان✓
اسید نیتریک✓
نیترات کلسیم✓
نیتریت سدیم ✓
واتر استاپ هیدروفیلی و پی وی ✓

سی
RDPرزین پودری ✓
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09021046648
09305093947

021-66438647
021-66567158

ستارخان خیابان 
98باقرخان پالک 


