


شرکت »کوالن سل« در سال 1387 به عنوان اولین تولیدکنندۀ پدهای سلولزی در خاورمیانه راه اندازی شد. در ادامه، در سال 
1389 شرکت »انرژی« به عنوان شریک تجاری، همکاری خود را با کوالن سل آغاز کرد و این شرکت رسماً به عضویت »هلدینگ 
انرژی« درآمد. حاصل این مشارکت و همکاری، توسعۀ روز افزون  و تبدیل شدن به بزرگترین تولید کنندۀ پد های سلولزی در 
خاورمیانه و همچنین سرمایه گذاری مشترک در کشور پاکستان و راه  اندازی شرکت »Superkool « با هدف پوشش بهتر بازار 
جذاب منطقه بوده است.  شرکت کوالن سل در سال 1396 برند »نادپلیمر« را برای تولید رزین های پلی استر غیراشباع، فنولیک و 
اکریلیک متناسب با نیاز مشتریان راه اندازی نمود. رویکرد کوالن سل همواره تولید محصوالت با کیفیت همراستا با نیاز مشتریان 

و ارائۀ ارزش پیشنهادی برتر به مشتریان بوده است.

استر  پلی  رزین های  انواع  تولید  و  به طراحی  قادر  فعال  توسعه  و  تحقیق  تیم  بودن  دارا  با  کوالن سل،  شرکت 
غیراشباع، اکرلیک و فنولیک مورد نیاز مشتریان است. همچنین این شرکت دارای تیم بازاریابی و فروش بسیار با 

تجربه بوده که محصوالت این شرکت را در بازارهای داخلی و بازارهای خارجی عرضه می نمایند. 

از جمله مزایای محصوالت ناد پلیمر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 - ثبات کیفیت          2 - تنظیم محصوالت مطابق با نیاز مشتریان          3 - تحویل و ارسال به موقع محصوالت
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رزین های پلی استر غیراشباع
رزین های پلی استر غیراشباع در ساخت محصوالت کامپوزیت مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد به عنوان ماتریس و 
نگهدارنده الیاف عمل کرده و وظیفه انتقال نیروهای وارده به الیاف را بر عهده دارند. محصوالت ناد پلیمر برای تولید قطعات و 

محصوالت در صنایع ذیل به کار می روند:
1 -  لوله، اتصاالت و پالتروژن

 GRP 2 -  مخازن و تانک های
3 -  شناور سازی

4 -   صنعت ساختمان : وان، سینک، سنگ مصنوعی، استخر پیش ساخته و ورق فایبرگالس
5 -   لوله بتن پلیمری
6 -   صنعت دکوراتیو

7 -   تجهیزات ورزشی و تفریحی
) SMC / BMC 8 -   قطعات خودرو ) فرایند



لوله، اتصاالت و پالتروژن
و  اتصاالت  لوله،  کاربری  محصوالت  سبد 
پالتروژن حاوی 4 محصول مناسب برای تولید 
فرآیندهای  با  و  ابعاد مختلف  در  لوله  انواع 

پیوسته و ناپیوسته است.
سبد  در  را  باالیی  سهم  محصوالت  این 

صادراتی نادپلیمر دارا هستند.
این  از  خوبی  رضایت  کاالها  این  مشتریان 
نشان  آنها  خرید  استمرار  و  داشته  کاالها 

دهنده ثبات کیفیت این محصوالت است.

UNSATURATED POLYESTER RESIN
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HDT 
( C◦ )

سختی 
) بارکول (

استحکام خمشی
) MPa (

استحکام 
کششی 

درصد جامد
 ( % ) 

ویسکوزیته 
( CP )

عدد
 اسیدی

ژل تایم 
) دقیقه ( نوع رزین نام محصول

70±5 45-50 125±5 70±5 55-62 200-300 <25 10-20 اورتو NAD-1102

75±5 40-45 110±10 70±5 60-65 300-400 18-25 10-20 اورتو NAD-1103

65±5 40-45 110±10 65±5 60-65 350-450 20-30 10-20 اورتو NAD-1104

85±5 40-45 120±5 75±5 60-65 400-500 15-22 10-20 ایزو NAD-1201

ژل تایم و ویسکوزیته کلیه محصوالت قابل تنظیم برای مشتری است.
درصد پخت رزین ها phr 0.1 کبالت 10% به عالوه phr 1.5 کاتالیست MEKP است.

زمان پخت تکمیلی برای تست های مکانیکی 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد است. 
به منظور تست HDT قالب ها را حدود 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد و سپس 1 ساعت در دمای 120 درجه سانتیگراد قرار دهید.



 GRP مخازن و تانک های
رزین های نادپلیمر تولید شده مختص مخازن 
باال جهت  HDT و سختی  دارابودن  با   GRP

ذخیره سازی آب سرد مناسب است.

UNSATURATED POLYESTER RESIN
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HDT 
( C◦ )

سختی 
) بارکول (

استحکام خمشی
) MPa (

استحکام 
کششی 

درصد جامد
 ( % ) 

ویسکوزیته 
( CP )

عدد
 اسیدی

ژل تایم 
) دقیقه ( نوع رزین نام محصول

70±5 45-50 125±5 70±5 55-62 200-300 <25 10-20 اورتو NAD-1102

70±5 40-45 110±10 70±5 60-65 300-400 18-25 10-20 اورتو NAD-1103

85±5 40-45 120±5 75±5 60-65 400-500 15-22 10-20 ایزو NAD-1201

ژل تایم و ویسکوزیته کلیه محصوالت قابل تنظیم برای مشتری است.
درصد پخت رزین ها phr 0.1 کبالت 10% به عالوه phr 1.5 کاتالیست MEKP است.

زمان پخت تکمیلی برای تست های مکانیکی 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد است. 
به منظور تست HDT قالب ها را حدود 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد و سپس 1 ساعت در دمای 120 درجه سانتیگراد قرار دهید.



شناور سازی
استحکام باالی کششی و خمشی و همچنین 
HDT و قیمت مناسب باعث تولید شناورهای 

با کیفیت و اطمینان مناسب گردیده است.

UNSATURATED POLYESTER RESIN
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HDT 
( C◦ )

سختی 
) بارکول (

استحکام خمشی
) MPa (

استحکام 
کششی 

درصد جامد
 ( % ) 

ویسکوزیته 
( CP )

عدد
 اسیدی

ژل تایم 
) دقیقه ( نوع رزین نام محصول

70±5 45-50 125±5 70±5 55-62 200-300 <25 10-20 اورتو NAD-1102

85±5 40-45 120±5 75±5 60-65 400-500 15-22 10-20 ایزو NAD-1201

ژل تایم و ویسکوزیته کلیه محصوالت قابل تنظیم برای مشتری است.
درصد پخت رزین ها phr 0.1 کبالت 10% به عالوه phr 1.5 کاتالیست MEKP است.

زمان پخت تکمیلی برای تست های مکانیکی 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد است. 
به منظور تست HDT قالب ها را حدود 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد و سپس 1 ساعت در دمای 120 درجه سانتیگراد قرار دهید.



صنعت ساختمان : وان، سینک
سنگ مصنوعی، استخر پیش ساخته

و ورق  فایبرگالس
رزین 1119 با دارابودن شفافیت و انعطاف پذیری زیاد گزینه 

مناسبی برای تولید ورق های فایبرگالس است.
رزین 1114 پودرخوری و سختی زیادی دارد که این محصول 
را برای تولید انواع سنگ های مصنوعی مناسب نموده است. 
نسبت  باالتر  خمشی  و  کششی  استحکام   1112 محصول 
قطعات  ساخت  مناسب  و  دارد  را  الذکر  فوق  رزین  دو  به 

کامپوزیت است.
جهت  و  بوده  مناسب  بسیار  شفافیت  دارای   1111 رزین 

ساخت سینک و روشویی طراحی شده است.
این رزین یک رزین اصالح شده با اکریلیک می باشد.

UNSATURATED POLYESTER RESIN
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HDT 
( C◦ )

سختی 
) بارکول (

استحکام خمشی
) MPa (

استحکام 
کششی 

درصد جامد
 ( % ) 

ویسکوزیته 
( CP )

عدد
 اسیدی

ژل تایم 
) دقیقه ( نوع رزین نام محصول

60±5 45-50 150-160 75±5 62-67 400±50 25-35 10-20 اورتو NAD-1111

50±5 39-41 105±5 50±5 64±3 450±100 <40 10-20 اورتو NAD-1112

50±5 39-41 90±10 45±5 62-67 450±100 <40 10-20 اورتو NAD-1114

40±5 - 90±10 30±5 62-67 250±100 15-25 10-20 اورتو  NAD-1119

ژل تایم و ویسکوزیته کلیه محصوالت قابل تنظیم برای مشتری است.
درصد پخت رزین ها phr 0.1 کبالت 10% به عالوه phr 1.5 کاتالیست MEKP است.

زمان پخت تکمیلی برای تست های مکانیکی 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد است. 
به منظور تست HDT قالب ها را حدود 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد و سپس 1 ساعت در دمای 120 درجه سانتیگراد قرار دهید.



لوله بتن پلیمری
در  باال  بسیار  انطباق  سبب  به   1104 رزین 
ترکیبات بتونی و فرآیندپذیری بسیار مناسب 
در تولید لوله های بتن پلیمری، گزینه بسیار 
مناسبی برای تولیدکنندگان این بخش است. 

همچنین قیمت بسیار مناسب این محصول 
رزین  این  از  مشتریان  زیاد  استقبال  باعث 

شده است.

UNSATURATED POLYESTER RESIN
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HDT 
( C◦ )

سختی 
) بارکول (

استحکام خمشی
) MPa (

استحکام 
کششی 

درصد جامد
 ( % ) 

ویسکوزیته 
( CP )

عدد
 اسیدی

ژل تایم 
) دقیقه ( نوع رزین نام محصول

70±5 45-50 125±5 70±5 55-62 200-300 <25 10-20 اورتو NAD-1102

75±5 40-45 110±10 70±5 60-65 300-400 18-25 10-20 اورتو NAD-1103

65±5 40-45 110±10 65±5 60-65 350-450 20-30 10-20 اورتو NAD-1104

85±5 40-45 120±5 75±5 60-65 400-500 15-22 10-20 ایزو NAD-1201

ژل تایم و ویسکوزیته کلیه محصوالت قابل تنظیم برای مشتری است.
درصد پخت رزین ها phr 0.1 کبالت 10% به عالوه phr 1.5 کاتالیست MEKP است.

زمان پخت تکمیلی برای تست های مکانیکی 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد است. 
به منظور تست HDT قالب ها را حدود 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد و سپس 1 ساعت در دمای 120 درجه سانتیگراد قرار دهید.



صنعت دکوراتیـــو
دکوراتیــــو  بخش  بزرگ  قطعات  تولید  جهت 
شامل مجمسه های بزرگ، ستون های مرتفع و 

سرستون ها رزین 1112 مناسب است. 

همچنین رزین 1114 مناسب برای مجمسه های 
کوچک، سردیس و قطعات تزیینی است.

UNSATURATED POLYESTER RESIN
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HDT 
( C◦ )

سختی 
) بارکول (

استحکام خمشی
) MPa (

استحکام 
کششی 

درصد جامد
 ( % ) 

ویسکوزیته 
( CP )

عدد
 اسیدی

ژل تایم 
) دقیقه ( نوع رزین نام محصول

60±5 45-50 150-160 75±5 62-67 400±50 25-35 10-20 اورتو NAD-1111

50±5 39-41 105±5 50±5 64±3 450±100 <40 10-20 اورتو NAD-1112

50±5 39-41 90±10 45±5 62-67 450±100 <40 10-20 اورتو NAD-1114

ژل تایم و ویسکوزیته کلیه محصوالت قابل تنظیم برای مشتری است.
درصد پخت رزین ها phr 0.1 کبالت 10% به عالوه phr 1.5 کاتالیست MEKP است.

زمان پخت تکمیلی برای تست های مکانیکی 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد است. 
به منظور تست HDT قالب ها را حدود 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد و سپس 1 ساعت در دمای 120 درجه سانتیگراد قرار دهید.



تجهیزات ورزشی و تفریحی
محصوالت این گروه برای تولید تجهیزات پارک 

بازی کودکان و پارک آبی مناسب است.

UNSATURATED POLYESTER RESIN
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HDT 
( C◦ )

سختی 
) بارکول (

استحکام خمشی
) MPa (

استحکام 
کششی 

درصد جامد
 ( % ) 

ویسکوزیته 
( CP )

عدد
 اسیدی

ژل تایم 
) دقیقه ( نوع رزین نام محصول

50±5 39-41 105±5 50±5 64±3 450±50 <40 10-20 اورتو NAD-1112

50±5 39-41 90±10 45±5 62-67 450±100 <40 10-20 اورتو NAD-1114

65±5 40-45 110±10 65±5 60-65 350-450 20-30 10-20 اورتو NAD-1104

ژل تایم و ویسکوزیته کلیه محصوالت قابل تنظیم برای مشتری است.
درصد پخت رزین ها phr 0.1 کبالت 10% به عالوه phr 1.5 کاتالیست MEKP است.

زمان پخت تکمیلی برای تست های مکانیکی 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد است. 
به منظور تست HDT قالب ها را حدود 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد و سپس 1 ساعت در دمای 120 درجه سانتیگراد قرار دهید.



قطعات خودرو
) SMC / BMC فرایند (

مکانیکی  خواص  بودن  دارا  با   1118 رزین 
قطعات  ساخت  جهت  مناسب  باال،  بسیار 
خودرو شامل سینی فن، کاسه چراغ و قطعات 

تولیدشده با فرآیند SMC است.

رزین های 1112 و 1102 مناسب جهت ساخت، 
انواع قطعات خودرو با فرآیند hand layup مانند 

کابین خودروهای سبک و سنگین هستند.

UNSATURATED POLYESTER RESIN
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HDT 
( C◦ )

سختی 
) بارکول (

استحکام خمشی
) MPa (

استحکام 
کششی 

درصد جامد
 ( % ) 

ویسکوزیته 
( CP )

عدد
 اسیدی

ژل تایم 
) دقیقه ( نوع رزین نام محصول

70±5 45-50 125±5 70±5 55-62 200-300 <25 10-20 ) BMC ( اورتو NAD-1102

50±5 40-45 110±10 70±5 60-65 300-400 <40 10-20 ) BMC ( اورتو NAD-1112

95±5 48-52 80±10 60±5 62-68 900-1200 20-30 10-20 ) SMC ( اورتو NAD-1118

ژل تایم و ویسکوزیته کلیه محصوالت قابل تنظیم برای مشتری است.
درصد پخت رزین ها phr 0.1 کبالت 10% به عالوه phr 1.5 کاتالیست MEKP است.

زمان پخت تکمیلی برای تست های مکانیکی 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد است. 
به منظور تست HDT قالب ها را حدود 3 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد و سپس 1 ساعت در دمای 120 درجه سانتیگراد قرار دهید.



رزین های اکریلیک پایه آب 
امروزه به دلیل شرایط و الزامات زیست محیطی استفاده از 
رزین های پایه آبی به شدت در حال افزایش است. پوشش 
به  استفاده  مورد  مونومر  اساس  بر  آب پایه  اکریلیک  های 
اکریلیک  کوپلیمر  خالص،  اکریلیک  هموپلیمر  گروه های 
بندی  تقسیم  استات  وینیل  های  امولسیون  و  استایرن   –
می شوند. یک امولسیون مخلوطی از دو مایع امتزاج ناپذیر 
جداگانه  قطرات  صورت  به  که  پاشیده  فاز  یکی  که  است 

پاشیده شده در فاز دیگر ) فاز پیوسته ( می باشد.
در حالت پلیمریزاسیون امولسیونی فاز پیوسته اساسا از آب 
این  نامیده می شود.  آبی  فاز  بنابراین  و  تشکیل شده است 
رزین ها در به صورت پلیمریزاسیون رادیکالی تهیه می گردند. 
را  امولسیونی  پلیمریزاسیون  نهایی  محصوالت  صنعت  در 

امولسیون یا التکس می نامند.

WATER BASED ACRYLIC RESIN
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رزین اکریلیک KC-301 به عنوان چسب یا پوشش نهایی برای چوب و کاغذ کاربرد دارد. با توجه به مقاومت باال به آب، انعطاف پذیری مطلوب، نفوذ 
انواع پدهای سلولزی مورد مصرف در سیستم های  باال و همچنین خاصیت االستیسیته مناسب آن، در ساخت  پذیری مناسب و قدرت چسبندگی 

سرمایشی، پیش خنک کننده های توربین های گازی، پد های گلخانه ای، پدهای مرغداری و غیره کاربرد دارد.

دانسیته Tg 
( C◦ )

درصد جامد
 ( % ) 

ویسکوزیته 
( CP )

PH کاربرد نوع رزین نام محصول

1.01 -6 40±1 14000-16000 5.5-6.5 چسب التکس اکریلیک KC-301

- -20 50±1 25000-40000 آب بند بتن 5-7 التکس اکریلیک KC-503



رزین های فنولیک
مولی  درصد  اساس  بر  فنولیک  رزین های 
فرمالدهید به فنول و محیط بازی یا اسیدی مورد 
استفاده در هنگام تولید به 2 نوع رزول و نواالک 

تقسیم بندی می گردند.

اثر  در  که  بوده  ترموست  رزین های  رزول ها 
بازی  یا  اسیدی  های  کاتالیست  یا  حرارت 
مدت  می گردند.  ای  شبکه  و  شده  کراسلینک 
زمان نگهداری آنها نیز محدود می باشد. نواالک 
ها رزین های ترموپالست بوده که زمان نگهداری 

آنها نیز بسیار زیاد می باشد.

PHENOLIC RESIN
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دانسیته انحالل پذیری بهینه 
) آب / رزول (

درصد جامد
 ( % ) 

ویسکوزیته 
( CP )

PH کاربرد نوع رزین نام محصول

1.17 1:1.5 50±1 150-300 10-12 پوشش پد سلولزی رزول KC-201

1.15 بسیار باال 46±1 50-100 8-10 پشم سنگ رزول KC-202A

رزول ها به صورت صنعتی به 3 صورت محلول در آب، محلول در حالل و جامد موجود میباشند.
رزین های رزول ناد پلیمر برای پوشش پد سلولزی و پشم سنگ مورد استفاده قرار گرفته و به صورت مایع محلول در آب ارائه می گردند.



دفتر مرکزی : کرج، مهرشهر، بلوار ارم، خیابان شبنم، کوچه شبنم یکم شمالی، مجتمع نیکو، طبقه اول
کارخانه :  البرز، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی، خیابان گلدیس دوم، خیابان گلریزان غربی

راه های ارتباطـی

/nadpolymer

info@nadpolymer.comwww.nadpolymer.com

026 - 34055000       
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