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تاریخچه:
  شرکت ماناپلیمر در ابتدای سال 1386 در اداره ثبت شرکتهای تهران و تحت شماره 294991 به ثبت رسید. در ابتدا تمرکز فعالیت 
شرکت بر روی کارهای اجرائی بود و در این خصوص چندین پروژه صنعتی و تخصصی را با موفقیت اجراء نموده و به پایان رسانید. 
یکی از افتخارات شرکت ماناپلیمر این نکته می باشد که در تمامی پروژه های اجرایی, در زمان گارانتی وبعد از آن هیچ گونه مشکلی 
برای کارهای اجرایی پیش نیامده و همانگونه که پیش بینی می گردید پروژه های شرکت ماناپلیمر در مدت طوالنی مورد بهره برداری 
قرار گرفت. پس از سپری شدن مدت کوتاهی از فعالیت شرکت با توجه به وجود دانش فنی در زمینه تولید محصوالت پلیمری اعم از 
رنگ و کامپوزیت واحد تولیدی شرکت ماناپلیمر شروع به فعالیت نمود. در این خصوص ابتدا این واحد نیازمندی های گروه اجرائی 
را تأمین می نمود ولی پس از گذشت مدت زمان کوتاهی این واحد تولیدی موفق به گرفتن سهم از بازار گردید و برای گروهی 
از همکاران اجرائی نیز تولیدات خود را تهیه و ارسال نمود. کمتر از دو سال از فعالیت گروه تولیدی سپری نگردیده بود که گروه 
بازرگانی این شرکت با توجه به نیاز روزافزون واحد تولیدی پا به عرصه وجود نهاد و با شناسایی شرکتهای صاحب نام تولیدکننده 

مواد اولیه اقدام به واردات مواد اولیه نمود و در این خصوص مازاد مصرف خود را نیز به بازار عرضه کرد.
  شایان ذکر می باشد که در تمامی این مراحل گروه مهندسین مشاور مانا، هر چند در قالب گروهی محدود، اقدام به ارائه خدمات فنی 

و مهندسی به واحدهای دیگر شرکت و نیز به سایر شرکتهای فعال در این صنعت نمود.
  در حال حاضر شرکت ماناپلیمر سهمی هرچند ناچیز در عرصه مواد اولیه صنعت رنگ، تولید پوشش ها و رنگ های تخصصی و ارائه 

خدمات اجرائی در زمینه حفاظت از خوردگی و تعمیر و ترمیم بتن دارد.
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 سالها فعالیت و تجربه در شرکتهای تولیدکننده رنگ و پوشش های صنعتی، شرکتهای مهندسین مشاور، شرکتهای پیمانکار و 
مجری پوشش های حفاظتی و شرکتهای بازرگانی، مدیران این شرکت را بر آن داشت تا با تأسیس شرکتی تخصصی نسبت به رفع 

مشکالت موجود در صنعت اقدام نمایند.
  مدیران شرکت ماناپلیمر با سابقه طوالنی در صنعت رنگ و پوشش های صنعتی، صنعت کامپوزیت، صنعت الستیک و رابر, بر این 
باور هستند که با دانش جهانی و تجربه و امکانات ایرانی موجود درکشور می بایست گامی در جهت رفع مشکالت صنعت در زمینه 
خوردگی و محافظت از آن بردارند. عالوه بر این مانا پلیمر معتقد است که با استفاده از ابزارهای موجود در زمینه IT و ترکیب صنعت 
IT با صنعت حفاظت از خوردگی می بایست راهی نوین به سوی افزایش بهره وری، به روز رسانی دانش، استفاده از تکنولوژی به 

هنگام، مدرنیزه کردن مکانیزمهای بازاریابی و بازارسازی گشود تا با صرف حداقل های هزینه به حداکثر بهره وری دست یافت.
شرکت ماناپلیمر در چهارگروه تخصصی به شرح زیر اقدام به فعالیت نمود و سعی در برقرار نمودن ارتباطی متقابل در عرصه های ذیل 

به جهت ارائه بهتر خدمات دارد.

       1- گروه خدمات فنی و مهندسی مانا
       2- گروه تولیدی مانا

       3- گروه بازرگانی مانا
       4- گروه پیمانکاری و خدمات اجرائی مانا

گروه پیمانکاری و خدمات اجرائی مانا

مقدمه: 
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 گروه بازرگانی مانا

گروه تولیدی مانا

گروه خدمات فنی و مهندسی مانا
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اهداف:

  شرکت ماناپلیمر اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی را در برنامه های خود داشته و دنبال می نماید. اگرچه ممکن است تا 
زمان حال پیشرفت واقعی بسوی اهداف مطابق با برنامه زمانبندی تدوین شده نبوده است ولی انحراف از آن از نظر مدیران این شرکت 

نیز قابل توجه نبوده است. عمده سرفصل اهداف این شرکت شامل موارد ذیل است.

1- اهداف کوتاه مدت:
- افزایش روزانه کیفیت محصوالت و خدمات.

- افزایش امکانات و سرمایه های موجود شرکت.
- انجام امورات روزمره شرکت در کوتاه ترین زمان.

- حذف تشریفات اداری و ارائه خدمات سریع.
- حضور به هنگام در صنعت و پاسخ به درخواست های موجود.

2- اهداف میان مدت:
- حفظ و ثبات کیفیت خدمات و محصوالت.
- اجراء اقدامات زیربنایی جهت توسعه بازار.

- ارائه محصوالت و خدمات برپایه و محور تحقیق و توسعه.
- تفکیک شرکتهای تولیدی، بازرگانی، اجرائی و خدمات فنی و مهندسی.

- ایجاد سایتهای فنی و اطالع رسانی جهت ارتقاء صنعت و استفاده از دانش سایر مدیران صاحب نام در صنعت.

3- اهداف بلندمدت
- حضور در تمامی عرصه های بازار داخلی و خارجی.

- پیشرو بودن در زمینه تولید دانش فنی.
- تلفیق و عجین نمودن صنعت IT با صنعت رنگ.

- تثبیت و ابقاء شرکت برای مدت زمانهای طوالنی.

امکانات:

  شرکت ماناپلیمر فعالیت خود را با حداقل امکانات شروع نمود و در حال حاضر در هر بخش دارای امکاناتی در بضاعت شرکت        
می باشد که بتواند خدمات هر بخشی را در خور نیاز صنعت فراهم نماید.

  در این خصوص امکاناتی نظیر کارگاه تولیدی، آزمایشگاه، انبار و تجهیزات اجرائی در شرکت ماناپلیمر فراهم می باشد و مدیران 
شرکت هر ساله بخش قابل توجهی از درآمد شرکت را به توسعه امکانات و تجهیزات تخصیص می دهند و باور آنها بر این است 
که با توسعه امکانات و تجهیزات می توان در منابع موجود و هزینه ها صرفه جویی نمود ضمن اینکه این امر باعث افزایش کیفیت و 

سرعت نیز خواهد گردید.
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گروه مهندسی مشاور ماناپلیمر:

  در این گروه از شرکت فعالیتهای مهندسی و فنی و ارائه خدمات مهندسی صورت می گیرد. نظر به اینکه این فعالیتها نیروی مهندسی 
عظیمی را می طلبد این گروه با برقراری ارتباطهای کاری با سایر شرکتها و آزمایشگاههای همکار سعی در ارائه خدمات متنوع به 

صنعت دارد. از جمله این خدمات شامل:

1- ارائه فرموالسیون در زمینه تولید رنگ، قطعات کامپوزیتی و رزینهای صنعتی.
2- ارائه خدمات آزمایشگاهی و انجام تستهای آزمایشگاهی.

3- برگزاری سمینارهای آموزشی.
4- تدوین دستورالعمل جهت تعمیرات و نگهداری سازه های فلزی و بتنی.

5- تهیه اسناد مناقصات و قراردادهای تخصصی در صنعت مربوطه.
6- ارائه خدمات نظارت و بازرسی فنی.

7- شناسایی تکنولوژی روز دنیا و ارائه آن به صنایع داخلی.
8- طراحی و محاسبات مربوط به مقاوم سازی.

  همچنین ارائه خدمات تبلیغاتی، ایجاد آلبوم محصوالت و خدمات، طراحی و راه اندازی وب سایت های تخصصی، تهیه و تدوین 
بانک اطالعاتی مورد نیاز در صنعت، تولید نرم افزارهای تخصصی جهت فرموالسیون، ارائه سیستمهای رنگی و ضدخوردگی مناسب، 

پاسخگوئی به سواالت مطرح در صنعت در حد بضاعت از جمله خدمات ارائه شده در این بخش می باشد.
همانگونه که مطرح گردید با توجه به بضاعت اندک این گروه پاره ای از خدمات فوق الذکر با همکاری سایر گروهها و آزمایشگاههای 

همکار ارائه می گردد.
  عمده تمرکز فعالیت این شرکت در ارائه خدمات فنی و مهندسی بر روی خدمات IT متمرکز گردیده چرا که این گروه بر این باور 
است که پیشرفت در آینده مرهون استفاده از IT در همه جوانب می باشد. بر این اساس این گروه با همکاری تنگاتنگ با گروهی از 

متخصصین کامپیوتر، گرافیک و تبلیغاتی در نظر دارد دو دسته از خدمات را بصورت Online و نرم افزاری ارائه نماید.
تعداد  از  فرموالسیون  افزار طراحی  نرم  نظیر  افزارهای تخصصی  نرم  تهیه  با  دارد که  بر آن  این گروه سعی  افزاری  نرم  در قسمت 
آزمایشات میدانی جهت بهینه سازی یا ایجاد یک فرموالسیون جدید کاسته و عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت و همچنین مواد اولیه 
که بعضًا ممکن است پرهزینه و کمیاب باشد پایه و اساس کار را برمبنای یک فعالیت علمی استوار سازد. سایر نرم افزارها نظیر نرم 
افزار پیشنهاد سیستم مناسب رنگ آمیزی با توجه به اطالعات ارائه شده به آن از این جمله است. ضمن اینکه تولید بانکهای اطالعاتی 

کارآمد و تخصصی بصورت نرم افزار و یا خدمات Online نیز در دستور کار قرار دارد.

تولید مدارک فنی و مهندسی در زمینه تخصصی رنگ و  این بخش  از خدمات  این گروه یکی دیگر  به سوابق مدیران  با توجه    
حفاظت از خوردگی می باشد. همانگونه که می دانیم خوردگی در شمال و جنوب کشور ایران به دلیل رطوبت هوا دارای نرخ باالیی              
می باشد. عملیات حفاظت از خوردگی بصورت ادواری در سازه های فلزی و بتنی در کشور در حال انجام است. یکی از خدمات ارائه 
شده توسط این شرکت ارائه طرحهای امکان سنجی، ارائه و تدوین دستورالعمل حفاظت، ایجاد شناسنامه جهت حفظ سوابق عملیات 
صورت گرفته و همچنین مانیتور کردن سازه ها در طول زمان بهره برداری می باشد. اعتقاد گروه مهندسین مشاور ماناپلیمر بر آن است 

که با ایجاد و مستند کردن این فعالیتها در هزینه های عمومی صرفه جویی گردیده و راندمان و طول عمر سازه افزایش 
می یابد و صدالبته تأکید این شرکت حذف کاغذ از این مستندسازی و ارائه آن بصورت دیجیتال می باشد.

این  یا G.F.R.P می باشد.  و   C.F.R.P بتنی توسط مقاوم سازی سازه های  به  مربوط  این گروه محاسبات  فعالیتهای  از    یکی دیگر 
محاسبات نیز با همکاری گروههای همکار صورت گرفته و دفترچه محاسبات طراحی می تواند در اختیار گروه اجرائی این شرکت 

و یا سایر گروههای اجرائی قرار گیرد.
همچنین شناخت و کشف نیازمندی های سایر گروه های شرکت ماناپلیمر و ارائه راهکار مناسب از جمله خدمات این گروه می باشد 
که به عنوان بازوی فنی در کنار سه گروه دیگر جهت تولید بهتر، ارائه خدمات اجرائی بهتر و شناسایی و واردات مواد اولیه مناسبتر 

است.
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گروه تولیدی شرکت ماناپلیمر:
  فعالیت تولیدی شرکت ماناپلیمر ابتدا جهت تأمین نیاز گروه اجرائی آغاز گردید و پس از حضور موفق در عرصه تولید توسعه یافت. 

تولیدات این گروه به دو بخش عمده تقسیم می گردد.

1- تولید قطعات کامپوزیتی.
2- تولید رنگ های صنعتی.

تولید قطعات کامپوزیتی

قطعات کامپوزیتی شامل یک جزء رزینی و یک جزء تقویت کننده می باشد که با یکدیگر ممزوج شده و جزء دیگری را که دارای 
خواص جدید و منحصر به فردی است به وجود می آورند. استفاده از کامپوزیتها امروزه به سرعت در حال رشد است و این امر به 
سبب خواص ویژه آنها نظیر مقاومتهای باالی مکانیکی، مقاومتهای باالی شیمیائی، سبک بودن، عدم فرسایش در شرایط جوی و غیره 

می باشد. امروزه از کامپوزیتها در صنایع مختلفی به شرح ذیل استفاده می شود.
G.R.P نفت و گاز و پتروشیمی؛ نظیر مخازن نگهداری مواد شیمیائی، برجهای خنک کننده، لوله های -

- صنایع نیروگاهی؛ قطعات و پره های توربین بادی، برجهای خنک کننده، اسپیسر ژنراتور.
- صنایع خودرو؛ بدنه خودرو، تجهیزات اسپرت.

- صنایع ساختمانی؛ نماهای کامپوزیتی، سقف و دیواره کاذب، درب و پنجره، گریتینگ.
- صنایع دریایی؛ بدنه کشتی ها و لنج ها، مخازن نگهداری آب شور، پوشش شمعها و پایه های بتنی. 

- صنایع نظامی؛ جلیقه ضدگلوله، بدنه موشک و بدنه هواپیما.
  SMC ،BMC ،SPRAY UP, روشهای   به  توان  می  آن  جمله  از  می باشد.  متعدد  و  متنوع  کامپوزیتی  قطعات  تولید  روشهای 

PALTROUSION، FILAMENT WINDING, HAND LAY UP و غیره اشاره کرد.
بنابر کاربرد قطعه، روش تولید و نوع قالب آن انتخاب می گردد.

از جمله تولیدات این گروه شامل

1-1- مخازن کامپوزیتی
این مخازن در قیاس با مخازن فلزی و یا نوع پلی اتیلنی بسیار ارجح می باشد.

 از جمله تعدد مزایای این بخش شامل:
نرخ  با  شیمیایی  مواد  نگهداری  مخازن  جهت  باال  شیمیایی  مقاومت   -

خوردگی باال.
- استحکام بسیار باال در قیاس با مخازن PVC و پلی اتیلن.

- سبکی و قابلیت جابجایی و حمل و نقل.
- رنگ پذیری خوب جهت عالمت گذاری و زیبایی.

- تنوع در اندازه و ابعاد با توجه به درخواست.
- امکان تولید محدود از هر نوع مخزن بدون هزینه سر بار باال.

احجام  نگهداری  جهت  شکل  و  ضخامت  هر  اجراء  و  طراحی  امکان   -
مختلف مواد.

- بهداشتی بودن جهت ذخیره سازی آب آشامیدنی.

از  پس  که  بوده  دستی  یا  و  پیچی  رشته  بصورت  مخازن  این  تولید  روش 
نهایتًا قطعه از  طراحی قالب معکوس الیه گذاری در آن صورت گرفته و 

قالب جدا می گردد.
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4-1- پنل های کامپوزیتی

پنل های کامپوزیتی جهت نمای ساختمان در طرحهای 
مختلف و متعدد می باشد. سرعت تولید و نصب این 

پنل ها بسیار باال بوده و دارای محاسنی مانند تنوع رنگی، 
عدم خوردگی، سبک بودن، بدون درز و یکپارچه بودن 
و غیره می باشد. این قطعات توسط قالبهای سلیکونی تهیه 

و تولید می گردد.

2-1- اتاقکهای کامپوزیتی

کامپوزیتی  قالبهای  در  چندپارچه  بصورت  اتاقکها  این 
پس  گردند.  می  متصل  یکدیگر  به  و  گردیده  تولید 
یکدست               و  یکپارچه  بصورت  کاماًل  جسم  اتصال  از 
گوناگونی                      استفاده های  اتاقکها  این  از  می باشد. 
صدمات  و  ضربات  ایراد  عدم  صورت  در  می گردد. 
مکانیکی به علت عدم خوردگی این قطعات دارای طول 
عمر زیادی بوده نیاز به تعمیرات و رنگ آمیزی ندارد. از 
حمامهای  و  توالت  شامل  قطعات  این  کاربردهای  جمله 
دقیق،  تجهیزات  نگهدارنده  های  باکس  صحرایی، 
در  حرارت  انتقال  عدم  که  موادی  نگهداری  جعبه های 
آن مهم باشد، STAND های تبلیغاتی، فریم و جعبه های 

نگهدارنده تجهیزات و غیره را می توان نام برد.

3-1-گریتینگ 

گریتینگها صفحات مشبکی می باشند که بر روی کانالها 
کامپیوزیتی  گریتینگهای  گردند.  می  نصب  آبروها  و 
و   Molding صورت  دو  به  شرکت  این  تولیدی 
Paltrousion تولید می گردند. با توجه به عرض کانال 
و دهانه بارگذاری ضخامت گریتینگ و همچنین فاصله 
بین شبکه متغیر می باشد. از مزایای این نوع تولیدات در 
مقایسه با مشابه فلزی آن شامل وزن بسیار کمتر در حد 
یک ششم آهن در سایز مشابه، عدم خوردگی و زنگ 
نصب  و  کاری  برش  در  سهولت  رنگی،  تنوع  زدگی، 
این  رزین  نوع  در  تنوع  ایجاد  با  همچنین  است.  غیره  و 
این  از  باالیی  شیمیایی  مقاومتهای  توان  می  محصوالت 
محصوالت انتظار داشت و این امر به ویژه در واحدهای 
آنها  در  نرخ خوردگی  که  آبکاری  و  شیمیایی  تولیدی 

باالست بسیار حائز اهمیت است.
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5-1- سایر قطعات

در واحد تولیدی قطعات کامپوزیتی این شرکت امکان تولید هرگونه قطعه کامپوزیتی با شکل هندسی ساده و پیچیده وجود دارد به 
این منظور از قطعه درخواستی نمونه و مدل چوبی یا گچی تهیه گردیده و از روی آن نمونه قالب گیری می گردد و پس از برطرف 
کردن ایرادهای قالب قطعه در آن تولید می گردد. در صورتیکه شکل هندسی قطعه پیچیده باشد قالب آن بصورت چند پارچه تولید 
گردیده و قطعات قالب پس ازتولید قطعه یک به یک جدا می گردد. از جمله قطعات خاص کامپوزیتی که تاکنون توسط این شرکت 

تولید گردیده شامل:
هواده های فاضالب، اسپیسر ژنراتور تولید برق، چوب گلف، پا روی قایق های تفریحی، پره های ژنراتور بادی، فریمهای هواکشهای 
غیره            و  ایران  گاز  ملی  آرم شرکت  آبی،  سرسره های  وانت,  اتاقکهای  اتوبوس،  و سقف  بدنه  قطعات  کامیون،  داشبورد  جلو  هوا، 

می باشد.
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ص
ی خا

گ ها
ی و رن

ی صنعت
گ ها

ت رن
2-تولیدا

ف می باشد. این 
ش های مختل

گ ها و پوش
ت عمده تولید واحد تولیدی ماناپلیمر رن

قسم
ف کاربرد دارند. دسته بندی این 

ش ها دارای تنوع زیادی می باشند که در صنایع مختل
پوش

ش ها
پوش

ک نمای 
ت گیرد. در ی

گ های تولیدی صور
 می تواند برمبنای صنایع مورد استفاده و یا پایه رن

ت.
ت ماناپلیمر، نمودار صفحه روبرو، قابل توجه اس

ت شرک
کلی از تولیدا

 در این نمودار: 

ت ماناپلیمر می باشد.
ت اصلی شرک

گ سبز بوده ،تولیدا
محصوالتی که با رن

ت 
ت ،که شرک

ت جزء محصوالتی اس
ص گردیده اس

گ آبی مشخ
محصوالتی که با رن

ت مشتری اقدام به تولید  
ماناپلیمر با سفارشا

 می نماید.
ت حجم 

ت که در صور
ص گردیده، جزء محصوالتی اس

ت قرمز مشخ
محصوالتی که با عالم

ت نمی باشد.(
ش باال و عقد قرارداد اقدام به تولید می گردد. )در حال حاضر جزء تولیدا

سفار
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1- رنگ های پایه آبی

رنگ های پایه آبی دسته ای از محصوالت ماناپلیمر هستند که توسط آب رقیق و آماده مصرف می گردند. مکانیزم تشکیل فیلم آنها 
تبخیر آب و در مواردی واکنش شیمیایی می باشد. عدم سمی بودن، عدم بوی حالل، سازگار با محیط زیست بودن از مزایای این 

رنگ ها می باشد. این دسته از تولیدات گروه تولیدی مانا به سه دسته عمده به شرح ذیل تقسیم می گردد.

   1-1- کفپوش های اپوکسی پایه آب

این دسته از کفپوشها بر پایه رزین و هاردنر اپوکسی پایه آبی می باشند. مکانیزم تشکیل فیلم آنها واکنش شیمیایی بوده و با توجه 
به سازگاری بسیار باالی آن با سطوح سیمانی چسبندگی و دوام بسیار خوبی ایجاد می نمایند. این کفپوش بصورت الیه ای نازک و 
توسط غلطک بر روی سطح اعمال می گردد. به همین منظور می بایست سطح زیرین آن کاماًل صاف باشد و در مواردی که سطح بتن 
دچار ناهمواری باشد ابتدا تمامی سطح توسط الیه ای از سیمان همتراز شونده مسطح گردیده و این رنگ بر روی آن اجرا  میگردد. 
از مزایای این پوشش سرعت باالی اجراء، هزینه بسیار پائین و دوام عالی است. این محصول دارای تنوع رنگی بوده و برای سطوح 

پارکینگها، انبارها، کف بیمارستان ها و غیره توصیه می گردد.

   2-1- رنگ های ضدحریق پایه آب

این رنگ ها نیز برپایه آب بوده و مکانیزم عملکرد آن به نحوی است که در هنگام تماس با شعله مستقیم بصورت فوم درآمده و حجم 
آن چند برابر می گردد. این عمل باعث می گردد که تا زمان فعال شدن سیستم اطفاء حریق اسکلت اصلی سازه از حرارت مستقیم و 
تغییر شکل در امان بماند. ضخامت اجرائی این محصول براساس مقتضیات پروژه متفاوت است. از این رنگ بر روی سطوح سیمانی، 

گچی، چوبی و فلزی و در اتاقهای سرور، اتاق فرمان و سایر سازه های حساس استفاده می گردد.

   3-1- رنگ های اکریلیک پایه آبی

همانگونه که از اسم این رنگ ها پیداست پایه این رنگ ها رزین اکریلیک بوده و برای مصارف مختلف با ادتیوهای متعددی اصالح 
می گردد. از این رنگ در صنعت ساختمان و در نمای داخلی و خارجی استفاده گردیده و همچنین می توان از آن جهت عایق نمودن 
دیوارهای گچی، بتنی و سقف ساختمان استفاده نمود. سهولت وسرعت در اجراء, قابلیت شستشو، عدم بوی بد و آلودگی از مزایای 
این محصول بوده که امروزه آنرا به جایگزین مناسبی جهت رنگ های ساختمانی پایه حاللی و آلکیدی تبدیل نموده است. ضمن اینکه 

این رنگ ها در ماشین همرنگی قابلیت تبدیل به بیش از چهارده هزار شید رنگی مطابق با سلیقه مشتری را دارد.

2- رنگ های پایه حاللی و بدون حالل

در دسته دیگری از تولیدات گروه مانا رنگ های پایه حاللی یا رنگ های بدون حالل قرار دارند. این رنگ ها در ده دسته کلی تقسیم 
بندی می گردند. همچنین در این دسته ها رنگ هایی با درصد جامد باال HIGH BUILD نیز وجود دارند که به آنها اشاره خواهد شد.

   1-2- کفپوش های صنعتی

همانگونه که از اسم این رنگ ها پیداست از آنها جهت پوشش کف و سطح بتن و یا هر سطح سازگار دیگری استفاده می گردد. در 
تمامی محصوالت مرتبط با این دسته محصوالت پرایمر- الیه میانی و الیه رویه با فرموالسیون متفاوت وجود دارند. این کفپوش ها 
بصورت صددرصد جامد تولید گردیده و جزء فراری ندارند. از آنها جهت ترمیم و تعمیر سطح بتن استفاده می گردد و اساس سخت 
شدن آنها واکنش بین مولکولی بین جزء اول و جزء دوم که هاردنر است، می باشد. از جمله مزایای این پوشش ها یکپارچگی و بدون 
درز بودن، تنوع رنگ بندی، مقاومتهای مکانیکی و شیمیایی، قابلیت ترمیم آسان، مقاومت سایشی باال و سایر خواص است. تولیدات 
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کفپوش صنعتی این شرکت شامل کفپوشهای اپوکسی، کفپوشهای پلی یورتان، کفپوش های ورزشی و کفپوشهای آنتی استاتیک 
می باشد.

1-1-2- کفپوش اپوکسی: دارای مقاومت فشاری مناسب، pH سازگار با بتن و چسبندگی زیاد به آن و براقیت بوده و برای سالن های 
سرپوشیده با سطوح بتنی و موزائیک و فلزی پیشنهاد می گردد.

2-1-2- کفپوش پلی یورتان:  دارای مقاومت جوی و نوری باال و مقاومت سایشی می باشد، که برای سطوح روباز و در معرض نور 
پیشنهاد می گردد.

توضیح اینکه برای حصول چند خواص بصورت توأم مانند حداکثر چسبندگی به بتن، کاهش هزینه، مقاومت نوری و سایشی باال      
می توان از ترکیب کفپوش اپوکسی در الیه های زیرین و کفپوش پلی یورتان در الیه رویه استفاده نمود.

این  از  انواع متعددی  از  براساس نوع کاربری سالن  اند.  برای سالن های ورزشی طراحی گردیده     3-1-2- کفپوشهای ورزشی: 
پوشش  به همراه  از کفپوش ورزشی شامل خورده های الستیک  بازی کودکان  زمین  مثال در  عنوان  به  استفاده می گردد  کفپوشها 

انعطاف پذیر استفاده می گردد ولی در سالن فوتسال یا اسکیت نوع سخت آن کاربرد دارد.
   4-1-2- کفپوش آنتی استاتیک: یا ضدالکتریسیته ساکن به نحوی فرموله می گردد که عالوه بر مقاومتهای شیمیایی و مکانیکی به 
علت ساختار آن پس از اجراء و سخت شدن هادی جریان الکتریسیته است. این امر باعث می گردد که الکتریسیته ساکن که در سطح 
به دلیل مالش و یا میدان مغناطیسی تشکیل می گردد به چاه ارت هدایت شده و سطح آن همواره خالی از الکتریسیته ساکن باشد. این 
امر در اتاقهای حساس به جرقه مانند اتاق عمل، اتاق فرمان نیروگاهها، اتاق اختالط حاللها و رنگ ها که قابلیت انفجار دارند بسیار 

مهم و حیاتی است.

   2-2- رنگ های خاص

دلیل نامگذاری این تولیدات به رنگ های خاص بدین علت است که استفاده از آنها عمومیت نداشته و به منظور های خاصی طراحی 
گردیده اند و انتظارات ویژه ای از آنها می رود. کاربرد این رنگ ها در مصارف صنعتی ویژه و در محیطهای خاصی است که رنگ های 

حفاظتی عمومی پاسخگو نمی باشد. در ادامه به چند نوع از آن تولیدات اشاره می گردد.

   1-2-2- رنگ های ضد اسید و قلیا: رنگ هایی هستند که پایه رزینی آنها با رنگ های مرسوم تفاوت دارد. در فرموالسیون این 
رنگ ها از رزینهای مقاوم شیمیایی باال استفاده می گردد و همچنین پیگمنت اسیون آنها به نحوی است که شرایط شیمیایی حاد بر 
ساختار آنها اثر ندارد. این رنگ ها در محیطهای در تماس با اسیدها، قلیاها، حاللها و مواد شیمیایی بسیار خورنده کاربرد دارند بعنوان 

مثال از این رنگ ها در وانها و مخازن اسیدی، مخازن شستشوی قلیایی و غیره استفاده می گردد.
   2-2-2- مالتهای ضداسید و قلیا: سیمانهایی هستند که مانند دسته فوق مقاومت های شیمیایی بسیار باالیی دارند و از آنها جهت 

نصب کاشی و سرامیک ضد اسید و یا پوشش ضخیم الیه های بتن و فلز استفاده می گردد.
   3-2-2- رنگ های مخصوص سطوح قلع و گالوانیزه: رنگ هایی خاص هستند که دارای چسبندگی باالیی به سطوح قلع و گالوانیزه 
هستند. همانگونه که مطلع هستید سطوح گالوانیزه و قلع سطوح HARD TO BOUND هستند که پوشش ها بر روی آن چسبندگی 
ندارند. لذا فرموالسیون این پوشش ها به گونه ای طراحی شده که بصورت تک الیه برروی این سطوح چسبیده و در ضخامت های 
نازک زیر 50 میکرون بر روی سطح اعمال می گردند. کاربرد این محصوالت در چاپ قوطی های صنایع غذایی مانند کمپوت و 

کنسرو بوده و همچنین بر روی ورقهای گالوانیزه و آلومینیوم اعمال می گردند.
   4-2-2- رنگ های سطوح پالستیک و فوم: نیز جزء رنگ های خاص می باشند که می بایست بر روی سطوح پالستیک و فوم 
چسبندگی داشته باشند. این رنگ ها در صنعت خودرو به ویژه سپر خودرو و همچنین قطعات لوازم خانگی و ادوات کامپیوتر کاربرد 
فراوانی داشته و در صنعت فوم نیز عالوه بر عالمت گذاری فوم در عایق روی لوله ها مانع از پارگی و جویدن حیوانات موزی گردیده 

و همچنین باعث زیبایی می گردند. رنگ های روی فوم عالوه بر چسبندگی می بایست انعطاف پذیری باالیی نیز داشته باشند.
   5-2-2- خمیرهای درزبندی و آب بندی: برای عایق کاری، آب بند نمودن درزها و ترک ها به کار می روند. بسته به نوع کاربرد، 

این خمیرها می توانند انعطاف پذیر، سخت و نیمه سخت باشند. پایه این خمیرها پلی یورتان، اکریلیک و پلی سولفونها می باشد.
   6-2-2- بتونه و الکهای صنعت سنگهای تزئینی: به منظور پر کردن حفرات موجود در سنگها و همچنین ایجاد براقیت و نصب توری 
و جهت افزایش مقاومت مکانیکی سنگهای تزئینی کاربرد دارند. پایه این رنگ ها اپوکسی یا پلی استر بوده و بصورت کم جامد و یا 

پرجامد مصرف می گردند.
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   3-2 رنگ های حفاظتی

این رنگ ها برای حفاظت از سطوح فلزی و بتنی با کاربردهای متفاوت طراحی شده و به دو دسته عمده رنگ های پرجامد 
)HIGH BUILD( و متوسط و کم جامد تقسیم می گردند.

   1-3-2 رنگ های کم یا متوسط جامد: از دسته رنگ هایی هستند که درصد جامد آنها تا 60 درصد بوده و شامل 40 درصد جزء 
فرارند. مکانیزم سخت شدن آنها تبخیر حالل و یا واکنش شیمیایی بوده و برای مصارف حفاظتی طراحی گردیده اند. دسته بندی 
آنها بر پایه نوع رزین تشکیل دهنده آن بوده و به رنگ های اپوکسی، پلی یورتان، آلکیدی صنعتی، اکریلیکی و یا آلکید استایرن 
سریع خشک دسته بندی می گردند. همچنین این دسته از تولیدات در گروههای پرایمر، الیه میانی و الیه رویه طراحی گردیده اند، 
که انتخاب آنها با توجه به شرایط محیطی، نوع سازه، دمای کاربری، روش آماده سازی و غیره انجام می گردد. در این زمینه توصیه 

می گردد به نرم افزار انتخاب سیستم رنگی این شرکت مراجعه گردد.
   2-3-2 رنگ های پرجامد یا )HIGH BUILD(: رنگ هایی می باشند که درصد جامد آنها باالی 60 درصد است. این رنگ ها به 
منظور کاهش آلودگی محیط زیست طراحی گردیده اند. همچنین در مواقعی که الزم است با یک مرحله پاشش حداکثر ضخامت 
حاصل شود از این رنگ ها استفاده می گردد. این رنگ ها براساس پایه رزینی آن دسته بندی می گردد و سرعت واکنش و سخت شدن 
آن متفاوت است. از جمله این محصوالت رنگ های پرجامد اپوکسی و پلی یورتان است و مصارف آنها جهت اعمال در خطوط لوله، 

اسکله های دریایی، شمع های بتنی و غیره می باشد.

   4-2 رنگ های عمومی

این رنگ ها همانگونه که از اسمشان پیداست استفاده های عمومی دارند. عمده مصارف آنها در ساختمان و همچنین قطعات لوازم 
از  تثبیت گردیده است و تولیدکنندگان بسیاری در این زمینه فعال هستند.  از مدتها قبل  خانگی می باشد. فرموالسیون این رنگ ها 
جمله این رنگ ها شامل رنگ های کوره ای، رنگ های آلکیدی ساختمانی در تنوع گوناگون ضدزنگ، آستر سوله، رنگ های رویه 
و غیره، رنگ و الکهای روی سطوح چوبی مانند کیلر، سیلر و نیم پلی استر و رنگ وایت برد می باشد. شرکت ماناپلیمر این رنگ ها 
را بصورت محدود و در قالب سفارشهای زیاد تولید می نماید و بخش عمده ای از صادرات این شرکت به کشورهای آسیای میانه 

رنگ های آلکیدی ساختمانی می باشد.

   5-2 رنگ های مقاوم حرارتی

این رنگ ها در مقابل حرارت غیرمستقیم مقاوم بوده و دچار آسیب نمی گردد. پایه رزینی این رنگ ها عمومًا اکریلیک و سیلیکون 
بوده و توسط پیگمنت های مقاوم به حرارت فرموله می گردد، ضخامت اجرائی این رنگ ها کمتر از 40 میکرون بوده و برای سطوح 
داغ مانند بدنه بخاری، اگزوز اتومبیل، دودکشهای صنعتی و غیره توصیه می گردد. این گروه از تولیدات دارای تنوع بوده و برای 
سطوح کمتر از 200 درجه، کمتر از 400 درجه و کمتر از 600 درجه سانتیگراد طراحی و تولید می گردند. عمده فام این رنگ ها 

آلومینیومی و یا قرمز اخرائی می باشد.

   6-2 رنگ های ترافیک

این رنگ ها  از  افقی ترافیکی معروفند. خواص مورد نظر  به عالئم  بر روی سطح آسفالت و جداول کاربرد دارند که  این رنگ ها 
شامل خشک شدن سریع جهت عدم ایجاد اخالل در ترافیک، مقاومت سایشی باال، مقاومت جوی باال و حفظ درخشندگی و عدم 

جرم پذیری است. تولیدات این شرکت در این حوزه شامل سه بخش زیر است.
1-6-2 رنگ ترافیک سرد: جهت خط کشی با ضخامت کمتر از 1000 میکرون جهت خطوط میان جاده و کنار جاده و ایجاد عالئم 

راهنمائی و راننده گی.
2-6-2 رنگ ترافیک دو جزئی: جهت خط کشی عابر پیاده و سایر خطوط با ضخامت باالی 1000 میکرون و خطوطی بادوام بیشتر 

و همچنین ایجاد عالئم مشخصه مانند عالئم مدرسه، احتیاط، سطوح ایستگاهها و هامپ ها.
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3-6-2 چسب های ترافیک: جهت نصب سایر عالئم و تجهیزات به سطح مانند سرعت گیر، چشم گربه ای و سایر عالئم راهنمایی و 
راننده گی. یکی دیگر از محصوالتی که صادرات این واحد به کشورهای آسیای میانه را تشکیل می دهد رنگ های ترافیک می باشد.

   7-2 ژل کوت

این رنگ ها برای اجراء در قالبهای کامپوزیتی، اجراء روی سطوح F.R.P و سایر قطعات تولیدی در قالب, طراحی و تولید گردیده 
اند. بسته به کاربرد این ژل کوت پایه رزینی آن متفاوت بوده و شامل موارد ذیل است.

1-7-2 ژل کوت پلی استر ایزوفتالیک: در مواردی که عدم تغییر رنگ و ثبات نوری و درخشندگی مورد نظر است.
2-7-2 ژل کوت پلی استر ارتوفتالیک :در موارد عمومی که تغییر رنگ و درخشندگی حائز اهمیت نیست.

3-7-2 ژل کوت وینیل استر: در مواردی که مقاومت شیمیایی و یا عدم آزادسازی مواد سمی در آب به ویژه آب آشامیدنی مورد 
توجه است.

   8-2  رنگ های ضدحریق

این رنگ ها برای حفاظت از سازه در مقابل شعله مستقیم و حرارت تا زمان فعال شدن سیستم اطفاء حریق طراحی گردیده است. این 
رنگ مشابه محصول شرح داده شده در بند 2-1 بوده با این تفاوت که پایه حاللی می باشد.

   9-2  رنگ های اتومبیلی

 UV بوده که بصورت فوری و هواخشک، کوره ای و این رنگ ها زیاد  تنوع  استفاده می گردد.  اتومبیل  برای صنعت  این رنگ ها 
پخت تولید می گردند. شرکت ماناپلیمر بصورت محدود در نوع فوری و هوا خشک آن جهت تعمیرات اتومبیل فعال بوده و برروی 

رنگ های UV پخت مشغول تحقیق می باشد.

   10-2 رنگ های پودری

این رنگ ها بصورت پودر بوده و روش اعمال آن بصورت الکترواستاتیک می باشد. پایه این رنگ ها براساس پلی استر یا اپوکسی 
بوده که در این خصوص نیز واحد تولیدی شرکت ماناپلیمر مشغول تحقیق است و تولید این رنگ ها در برنامه آتی شرکت می باشد.

توضیح:
اطالعات مندرج در این برگه بصورت کلی بوده و برای اطالع از مشخصات فنی هر محصول و روشهای اجراء، روش آماده سازی و 

غیره می بایست به برگه اطالعات فنی هر محصول که بصورت جداگانه تهیه گردیده است مراجعه گردد.
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گروه بازرگانی ماناپلیمر

گروه بازرگانی ماناپلیمر به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز گروه تولیدی به وجود آمد. این گروه ابتدا فعالیت خود را برروی شناسایی 
شرکتهای مطرح تولیدکننده مواد اولیه رنگ متمرکز نمود و اقدام به واردات کاال نظیر رزین اپوکسی از شرکتهای اروپایی نمود.

پس از مدت کوتاهی عالوه بر تأمین نیاز گروه تولیدی قسمتی از مواد وارده به بازار عرضه گردید و این شرکت سهمی هر چند ناچیز 
از تأمین مواد اولیه سایر شرکتها را از آن خود نمود. سبد کاری این گروه به مرور توسعه پیدا کرد و کاالهای متعددی نظیر رزینها، 
پیگمنتها، ادتیوها در لیست اقالم این گروه قرار گرفت. در حال حاضر این گروه با همکاری چند شرکت در خارج از کشور توان 
واردات کاالهای تخصصی را دارد. عالوه بر آن با توسعه فعالیت این گروه و شناسایی بازار کشورهای آسیای میانی، در حال حاضر 
صادرات اندکی از محصوالت گروه تولیدی مانا به کشورهای آذربایجان، ارمنستان وغیره با همکاری گروه بازرگانی در حال انجام 

است که از جمله این محصوالت شامل: کفپوش اپوکسی، رنگ ترافیک و چسب ترافیک می باشد.

در حال حاضر این گروه فعالیت خود را بر روی این موارد متمرکز نموده است.
   - رزینهای صنعتی شامل رزینهای اپوکسی، هاردنر پلی آمین، رزین پلی استر، رزین وینیل استر و رزینهای ایزوسیانات و پلی ال.

   - پیگمنت ها شامل پیگمنتهای رنگی، دی اکسید تیتانیوم و غلظت دهنده ها نظیر ایروسیل.
   - ادتیوها شامل ادتیوهای ضدحباب، ضدرویه، همتراز کننده، ضد ته نشینی و غیره. 

   - مالتهای مقاوم شیمیایی مانند فوران 
   -کاشی و سرامیک ضداسید

مهمترین ویژگی این گروه ارتباط با شرکتهای خارجی و توان فروش محصوالت بصورت ریالی و ارزی است. 
ضمن اینکه این شرکت درصدد است که همپای واردات مواد اولیه صادرات محصوالت خود و سایر شرکتها را به انجام برساند به 

نحوی که ارزش ریالی صادرات بر واردات پیشی بگیرد.
دپوی کاالهای وارداتی این شرکت واقع در انبارهای عمومی منطقه شورآباد قم می باشد، ضمن اینکه با توجه به ارتباط فی مابین این 
گروه و سایر بازرگانان فعال در این صنعت امکان تهیه مواد اولیه دیگری که در سبد کاالهای این شرکت نمی باشد با نظارت بر کیفیت 

و ارائه قیمت مناسب فراهم است.
همانگونه که ذکر گردید از اهداف بلند مدت این شرکت صادرات محصوالت تولیدی کشور ایران به اقصی نقاط جهان می باشد و 

در اهداف کوتاه مدت و میان مدت خود تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در دستور کار قرار دارد.
ضمن اینکه این گروه بر آن است که با ایجاد بانک اطالعاتی به روز درخصوص تأمین کنندگان و مصرف کنندگان مواد اولیه نسبت 

به حذف واسطه ها و کاهش قیمت تمام شده محصول اقدام نماید.
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گروه اجرائی شرکت ماناپلیمر

شروع به کار شرکت ماناپلیمر با اجراء پوشش های صنعتی بوده است. در این خصوص شرکت ماناپلیمر در بدو تأسیس اقدام به اجراء 
پوشش های صنعتی نمود و در مدت کوتاهی موفق به انجام بیش از یکصد پروژه متعدد گردید و براساس نیاز این بخش سایر بخشهای 

تولیدی و بازرگانی شکل گرفته و فعال گردید. در این گروه فعالیتهای متعددی صورت می گیرد که اهم آن به شرح ذیل است:

1- اجرای کفپوشهای صنعتی
- کفپوش اپوکسی

- کفپوش پلی یورتان
- کفپوشهای ورزشی

- کفپوشهای آنتی استاتیک و کانداکتیو
2- اجراء F.R.P )پلیمرهای تقویت شده با الیاف(

- مقاوم سازی سازه های بتنی.
- ایزوالسیون و آب بندی مخازن بتنی.

- تقویت سازه های پالستیکی و پلی اتیلنی.
- ایجاد پوشش های ضخیم با مقاومت شیمیایی باال )کامپوزیت الینینگ(.

3- اجراء سرامیکها و کاشی های ضداسید.
4- اجراء االستومرهای پلی یورتان و پلی یوریا.

5- اجراء رابر الینینگ.
6- اجراء عایق های برودتی و حرارتی.

- نصب و اجراء پشم سنگ و پشم شیشه.
- تزریق فوم پلی یورتان.

.EPDM اجراء فومهای -
)PT و ED 7- اجراء پوشش های خاص خطوط رنگ خودرو )خطوط

8- اجراء پوشش های ضد حریق.
- پوشش های ضد حریق پایه آلی.

- پوشش های ضد حریق پایه سیمانی.
9- اجراء بتن، بتن سخت و بتن رنگی.

10- اجراء رنگ های پرجامد اپوکسی و پلی یورتان.
11- اجراء سند بالست و رنگ آمیزی صنعتی.

12- پرکردن درزهای بتن و درزهای انبساط.
13- اجراء رنگ های نمای ساختمانی و عایق بام و الکهای تزیینی.

14- اجراء رنگ های ترافیک سرد و دوجزئی.
.)VALVE PIT ،15- آب بندی )استخرها، آکواریوم ها، چاله آسانسور

.)GLASS LINE 16- پوشش های رسانای مقاوم حرارتی )جایگزین
17- اجراء حوضچه های روباز ذخیره آب توسط ژئومبرانن.

و اجراء سایر عملیاتی که مربوط به حفاظت از خوردگی و تعمیر و ترمیم بتن باشد.

شایان ذکر است که بعد از تعریف هر پروژه در شرکت ماناپلیمر ابتدا اطالعات پروژه در واحد خدمات مهندسی اخذ و بررسی 
تولیدات خود  از  پروژه  استفاده در  از آن در صورتیکه پوشش ها و مواد مورد  ارائه می گردد. پس  مناسب آن  می گردد و راهکار 
شرکت بوده باشد- مانند کفپوشهای اپوکسی و یا رنگ های صنعتی- عملیات تولید آن در واحد تولیدی آغاز گردیده و بصورت 
همزمان عملیات تجهیز کارگاه و آماده سازی سطح توسط گروه اجرائی آغاز می گردد. این امر تأثیر به سزایی در سرعت اجراء کار 
دارد ضمن اینکه انجام تولید و اجراء در شرکت ماناپلیمر باعث می گردد که تمامی مسئولیتها و گارانتی خدمات بعهده یک شخصیت 
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حقوقی بوده و از اینرو پیگیری مسائل مربوط به گارانتی برای کارفرمایان محترم آسانتر می باشد. همچنین در صورتیکه پوشش ها و 
مواد مورد استفاده در عملیات اجرائی از تولیدات شرکت نباشد- مانند رزینهای وینیل استر، کاشی های ضداسید- عملیات تهیه آن 
توسط گروه بازرگانی صورت گرفته و توسط گروه اجرائی نصب می گردد که این امر نیز باعث تجمیع تمامی مسئولیتهای ناشی از 

ارائه خدمات در یک شرکت می گردد.
با توجه به یکی از اهداف این شرکت مبنی بر کاربرد IT در صنعت رنگ، اطالعات واصله از گروه اجرائی که در تماس مستقیم با 
صنعت بوده و بر مشکالت صنعت وقوف دارد، دائمًا با گروه خدمات مهندسی در حال تبادل است و در حال حاضر با همکاری بین 
این دو گروه کارشناسان این شرکت مشغول تدوین نرم افزارهایی هستند که با ارائه اطالعات اولیه به این نرم افزار نظیر شرایط جوی، 
شرایط محیطی، شرایط دمائی و غیره، سیستم مناسب ضدخوردگی پس از تحلیل اطالعات شامل نوع پوشش، ضخامت اجرائی، تعداد 
 NACE، SSPC، BRITISH STANDARD, الیه ها و غیره پیشنهاد می گردد که در تدوین این برنامه استانداردهای متعددی مانند

ISO, JIS، MILITARY STANDARD، IPS  به همراه تجارب موجود در صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

1- اجراء کفپوشهای صنعتی

کفپوشهای صنعتی عمومًا بر روی سطوح بتنی کف و به منظورهای متعددی اجراء می گردد. عمده خواص آنها محافظت از سطح 
در برابر سایش، فرسایش، مواد شیمیایی بوده و توأمان زیبایی، یکپارچگی، تمیزی، قابلیت خط کشی و عالمت گذاری و غیره را به 

همراه دارد.

1-1-کفپوش اپوکسی  با توجه به pH قلیائی اپوکسی و سازگاری و چسبندگی باالی آن به سطوح بتنی این کفپوش یکی از 
پرکاربردترین پوشش ها برای محافظت از بتن می باشد. از این کفپوش در صنایع ساختمانی نظیر پارکینگ ها و محل های تردد، صنایع 
دارویی نظیر انبارهای دارو و اتاق تمیزهای تولیددارو، صنایع شیمیایی، غذائی و غیره استفاده می کنند. این کفپوش در ضخامتهای 
متنوع از 500 میکرون تا چندین میلی متر قابل اجراء است که بسته به صافی سطح، مقاومتهای مکانیکی الزم و سایر عوامل انتخاب 
می گردد. روش اجراء بصورت دستی بوده و در الیه های پرایمر، میانی و رویه اجراء می گردد. اخیرًا شرکت ماناپلیمر اقدام به تولید 
نوع پایه آب این کفپوش نموده که چسبندگی باالیی به بتن دارد و دوستدار محیط زیست می باشد ضمن اینکه هزینه آن به مراتب از 

نوع بدون حالل پایین تر می باشد.
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2-1- کفپوش پلی یورتان

 این کفپوش نیز خواص کفپوش اپوکسی را داشته بعالوه اینکه از مقاومت نوری و سایش باالتری برخوردار است. با توجه به هزینه 
باالتر این کفپوش استفاده از آن در محیطهای روباز با سایش باال پیشنهاد می گردد ضمن اینکه می توان از این نوع کفپوش بصورت 

ترکیبی با کفپوش اپوکسی نیز استفاده نمود.

3-1- کفپوشهای ورزشی

 این کفپوشها دارای تنوع بسیار باالیی بوده و براساس نوع ورزش و کاربری سطح تنوع زیادی دارند. بعنوان مثال کفپوش ورزشی 
کودکان می بایست از نرمی و انعطاف پذیری باالیی برخوردار باشد ولی سالنهای ورزش اسکیت می بایست سطحی سخت داشته 
بصورت ریختگی  از کفپوشهای ورزشی  برخی  می باشد.  متنوع  بسیار  براساس کاربری محیط ورزشی، کفپوش ورزشی  لذا  باشد. 
از  بر روی سطح فرش شده و نصب می گردد. تعدادی  یا فوم بوده که  پاره ای دیگر بصورت قطعات الستیکی  یا یکپارچه بوده و 

کفپوشهای ورزشی شامل موارد ذیل می باشد.
- قطعات الستیکی                       جهت پارک ها و فضاهای عمومی

سالنهای تمرین ورزشهای رزمی - قطعات فوم      
سالنهای اسکیت، فوتسال - کفپوشهای سخت اپوکسی و پلی یورتان  
- کفپوشهای پلی یورتان انعطاف پذیر                  زمین تنیس، دو و میدانی
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4-1- کفپوش آنتی الکترو استاتیک

همواره در اثر مالش دو جسم به یکدیگر الکتریسیته ساکن تشکیل می گردد. در کفپوشهای پلیمری این الکتریسیته ساکن هر چند 
ناچیز به علت ماهیت عایق آن تجمع نموده و امکان دارد در هنگام تماس با یک جسم رسانا بصورت جرقه تخلیه گردد. این امر در 
پاره ای از فضاها مانند اتاق عمل که حاوی بخارات اتر بوده و قابل انفجار است و همچنین نیاز به دقت بسیار باالی جراح در هنگام 
اجراء                     ساکن  ضدالکتریسیته  یا  رسانا  کفپوش  منظور  همین  به  نمی باشد.  مطلوب  دقیق  ابزار  اتاقهای  سرور،  اتاقهای  جراحی،  عمل 
می گردد. جهت اجراء این کفپوش ابتدا شبکه مسی اجراء شده و پرایمر رسانا اجراء می گردد که کل کف رسانا می شود. پس از آن 

کفپوش آنتی الکترو استاتیک برروی آن اجراء می گردد.

F.R.P 2- اجراء

شناخته                 نیز  کامپوزیتی  پوشش  به  که  پوشش ها  این  در  می باشد.   FIBER REINFORCED POLYMER واژه  مخفف   F.R.P
می شوند رزین توسط الیاف تقویت می گردد و ماده مرکب سومی تولید می گردد که خواص آن با اجزاء اصلی تشکیل دهنده آن 
یعنی رزین و الیاف آن متفاوت است. بسته به نوع کاربرد از رزینهای متعددی در این صنعت شامل اپوکسی، پلی استر، وینیل استر 
استفاده می گردد. همچنین نوع الیاف و روش بافت آن نیز بنا به کاربردهای مختلف متفاوت است ،که از جمله آن الیاف کربن، شیشه 

و غیره را می توان نام برد.

1-2- مقاوم سازی سازه های بتنی

 در مواردی که سازه های بتنی به هر دلیلی مانند افزایش بارگذاری، تغییر آئین نامه, ضعف در ساخت و غیره نیاز به مقاوم سازی داشته 
باشد، می توان از الیاف کربن یا شیشه به همراه رزین اپوکسی برای مقاوم سازی استفاده نمود. این مواد پس از سخت شدن الیه سختی 

را تشکیل می دهند که قدرت بارگذاری سازه های بتنی مانند تیرها، دالها، ستون و دیوار برشی را افزایش می دهد.



M a n a  P o l y m e r  C o

24

2-2- ایزوالسیون و آب بندی مخازن

 در خیلی از موارد سازه های فلزی و به ویژه بتنی به علت عدم اجراء کامل آب بند نبوده، که این امر مطلوب نمی باشد. به این منظور 
از پوشش های کامپوزیتی استفاده می کنند. این امر به ویژه در مخازن جدیداالحداث که نشتهای فراوانی دارد واستفاده از رنگ های 
غیرمسلح که در اثر حرکات سازه ای دچار ترک می گردد و مناسب آب بندی نمی باشند، بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت مخزن 
کامپوزیتی یکپارچه و آب بندی در داخل مخازن اصلی پس از اجراء تشکیل می گردد، که مخزن اولیه بتنی فقط فریم و قالب این 
مخزن کامپوزیتی می باشد و حتی در صورت جدایی پوشش از سطح اصلی هیچگاه آب بندی از بین نمی رود. بنابر کاربرد مخازن 
جهت محلولهای شیمیایی، آب آشامیدنی، آب صنعتی و غیره از رزین و الیاف متعددی استفاده می گردد و این امر در مورد پوشش 

مخازن با مقاومت شیمیایی باال بسیار حائز اهمیت است که از مواد مقاوم شیمیایی باال استفاده گردد.

3-2- تقویت سازه های پالستیکی و پلی اتیلنی

 مخازن PVC و پلی اتیلن دارای مقاومت شیمیایی بسیار باالیی می باشند و اسیدها، قلیاها، حاللها و سایر مواد شیمیایی را تحمل        
می نمایند. بزرگترین مشکل اینگونه مخازن OLD AGE آنها بوده که در مدت کوتاهی دچار شکست می گردد ضمن اینکه درز 
جوش آنها به ویژه در هنگام پر و خالی شدن متعدد استحکام کافی ندارد. به این منظور مخازن پلی اتیلن یا PVC توسط F.R.P از 
بیرون تقویت گردیده و عالوه بر ایزوله شدن آن در برابر شرایط جوی، استحکام باالیی پیدا کرده و عمر آن بسیار طوالنی می گردد. 

همچنین درز جوش آنها کاماًل پایدار می گردد.
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 3- سرامیک و کاشی ضداسید

در مواردی که در صنایع مختلف ریزش اسید و قلیاهای قوی وجود دارد و همچنین زیبایی و صافی سطح نیز مهم می باشد از این مواد 
استفاده می گردد. بسته به نوع اسید یا قلیا و درصد آن؛ مالت نصب کاشی مختلف بوده همچنین می توان از کاشی ها با ابعاد متنوع و 
ضخامت متنوع استفاده نمود. این کاشی ها بر روی سطوح عمودی و افقی قابل اجراء بوده و پس از نصب بند کشی می گردد. مالتهای 

نصب و بند کشی متنوع است و برای عدم نفوذ عوامل خورنده به بتن از الیه ممبراین نیز استفاده می گردد.

4- االستومرهای پلی یورتان و پلی یوریا

این االستومرها جزء پوشش های FAST CURE بوده و در مدت چند ثانیه سخت می گردد. کاربرد این پوشش ها در نقاطی است 
که زمان سخت شدن بسیار حائز اهمیت است نظیر خطوط لوله مدفون، شمعها و سازه های دریایی و غیره. اجراء این پوشش ها توسط 
ماشین آالت خاص صورت می گیرد و بسته به مواد آنها و نسبت اختالط آنها نوع ماشین آالت متغیر است. ضمن اینکه این پوشش ها، 

مقاومتهای عالی فرسایشی، عدم نفود عوامل خورنده، خواص آب بندی و غیره دارند.
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5- رابرالینینگ

در مورد مخازن و تأسیساتی که محلولهای شیمیائی قوی مانند اسید سولفوریک 98 درصد در آن نگاهداری می شود انتخاب نوع 
پوشش بسیار محدود است. یکی از پوشش های مورد استفاده رابرالینینگ است. این امر نیز به علت OLD AGE  الستیک و ایجاد 
ترکهای سطحی بسیار محدود می باشد. در صورتیکه هیچ ماده شیمیایی در شرایط تعریف شده قابل استفاده نباشد از رابرالینینگ 

استفاده می شود. این عملیات به دو صورت اجراء می گردد. 
   - در روش اول الستیک پخت نشده بر روی سطح اجراء گردیده و با تزریق بخار آنرا پخت می کنند که این امر در تجهیزات 

کوچک قابل اجراء است.
   - در روش دوم قطعات الستیکی از پیش ساخته شده بر روی سطح چسبانده شده و درزهای آن توسط مواد مناسب مسدود می گردد. 
دقت اجراء در این پوشش بسیار مهم بوده که در صورت وجود معایب، نفوذ عواملی که بسیار خورنده می باشد، بالفاصله موجب 

آسیب می گردد.

6- عایق های برودتی و حرارتی

این گونه عایقها جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و یا انتقال حرارت مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد عایقهای برودتی نوع قدیمی 
و سنتی آن ایزوگام و عایقهای قیری بوده که در حال حاضر کاربرد زیادی ندارند. در این خصوص شرکت ماناپلیمر محصوالت عایق 

خود را که بر پایه اکریلیک های پایه آب، اکریلیک اصالح شده با بیتومن و غیره می باشد، اجراء می نماید.
درخصوص عایقهای حرارتی عایقهای متعددی نظیر پشم شیشه، پشم سنگ، فوم EPDM، فوم گالس، فوم پلی اتیلن سبک و فوم 
پلی یورتان وجود دارد که بنابر مقتضیات پروژه انتخاب و اجراء می گردد. با توجه به دمای محیط و دمای داخلی ضخامت این عایق 

متنوع بوده و طراحی می گردد.
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PT و ED 7- پوشش های 

آن            در  خودرو  بدنه  که  دارد  وجود   ED رنگ  مخزن  و  فسفاته  گیر،  جرم  شستشو،  مخازن  خودرو  بدنه  آمیزی  رنگ  صنعت  در 
غوطه ور می گردد. ضمن اینکه مخازن رزرو رنگ ED هم جزء این مجموعه است. پوشش این مخازن پوشش خاصی بوده که عالوه 
بر مقاومتهای شیمیایی و عدم چسبندگی رنگ روی سطح آنها، درخصوص رنگ ED نظر به وجود ولتاژ در بدنه خودرو این پوشش ها 
می بایست در برابر نشت جریان مقاومت کافی داشته باشند. در صورت وجود نشت جریان فشار زیادی به تجهیزات خط ED مانند 

رکتیفایرها آمده و ضخامت رنگ بدنه خودرو دچار نوسان می گردد.

8- پوشش های ضدحریق

وظیفه این پوشش ها حفاظت از سطح زیرین است که در صورت تسری حریق و حرارت باال تا زمان به کار افتادن سیستم اطفای 
حریق سازه دچار تخریب نگردد. در برخی از آتش سوزی ها در اثر حرارت تولید شده، سازه به ویژه سازه فلزی دفرمه گردیده و 
امکان ریزش تمامی دیوارها و سقف وجود دارد. این امر درخصوص مخازن نگهداری مواد شیمیایی خطرناک که دفرمگی سازه 
باعث نشت مواد شیمیایی و تولید صدمات جبران ناپذیر می گردد، بسیار حائز اهمیت است. پوشش های ضدحریق به سه نوع پایه آبی 
و پایه حاللی و پایه سیمانی می باشد. ضخامت آنها براساس مدت زمان مقاومت آنها در برابر حریق متفاوت اجراء میگردد. بعنوان مثال 
نوع پایه آبی آن در صورت رسیدن شعله های مستقیم آتش به آن بصورت فوم شده و پف می نماید و همچون عایق از سطح زیرین 

محافظت می کند.



M a n a  P o l y m e r  C o

28

9- اجراء بتن، بتن سخت، بتن رنگی

یکی دیگر از خدمات واحد اجرائی بتن ریزی و همچنین اجراء بتن سخت و بتن رنگی است. اجراء بتن سخت و بتن رنگی همزمان 
با بتن ریزی صورت گرفته و توسط ماله پروانه ای پرداخت می گردد. به جهت ضدآب شدن این نوع بتن می توان از الکهای پلیمری 

پس از اجراء استفاده نمود.

10- رنگ های پرجامد اپوکسی و پلی یورتان

امروزه بعلت مسائل زیست محیطی و همچنین راندمان باالتر و جلوگیری از تعدد الیه های رنگ اجرائی که با مشکالت متعددی مانند 
عدم چسبندگی، پرت باال، سرعت پایین و غیره همراه بوده، از رنگ های پرجامد یا HIGH BUILD استفاده می گردد. این رنگ ها 

با هر الیه پاشش یا اجراء ضخامتی در حد 300 میکرون و باالتر ایجاد می کنند که این امر در سطوح فلزی و بتنی قابل توجه است
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11- سند بالست و رنگ آمیزی صنعتی

اپوکسی،                       رنگ های  مانند  صنعتی  رنگ های  اجراء  و  بتنی  و  فلزی  سازه های  بالست  سند  اجراء  بخش  این  خدمات  از  دیگر  یکی 
پلی یورتان،  رنگ های مقاوم حرارتی و غیره می باشد.

12- پر کردن درزهای انبساط بتن

یکی از فعالیتهای این گروه اجراء و پرکردن درزهای انبساط می باشد. انتخاب مواد مناسب با توجه به نوع بستر به جهت چسبندگی، 
دوام و ماندگاری بسیار حائز اهمیت است. در مورد سطوح بتنی می بایست از مواد مناسبی استفاده گردد که دارای خواص االستیک 

باشد و چسبندگی خوبی به سطح داشته باشد.
همچنین در مورد درزهای فلزی مانند درز پلها عالوه بر چسبندگی، انبساط و انقباض بستر و شرایط جوی نیز باید مورد توجه قرار 

گیرد.
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13- رنگ های نما- عایق بام و الکهای تزئینی

مناسب               ماده  انتخاب  اجراء  این  در  مسئله  ترین  عمده  است.  همزمان  بصورت  محافظت  و  زیبایی  منظور  به  پوشش  این  از  استفاده 
می باشد که عالوه بر زیبائی می بایست در برابر شرایط جوی مقاوم بوده و از چسبندگی مناسبی برخوردار باشد، ضمن اینکه به مرور 

ایام دچار تغییر رنگ و زرد شده گی نگردد.

14- رنگ های ترافیکی 

رنگ های ترافیکی به عالئم افقی مشهورند که به جهت نشان دادن قوانین راهنمایی و راننده گی، مارک کردن منطقه، حریم بندی 
و غیره استفاده می گردد. رنگ های ترافیکی دارای تنوع بسیاری مانند رنگ ترافیکی سرد, رنگ ترافیکی دوجزئی، رنگ ترافیکی 
گرم و غیره بوده که این شرکت دو نوع سرد و دوجزئی آنرا تولید و اجراء می نماید. از رنگ ترافیک سرد برای خط کشی جاده ای 

و شهری و از رنگ دوجزئی برای خطوط عابر پیاده، مشخص نمودن حریم ایستگاه و غیره استفاده می گردد.
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15- آب بندی

هنر             و  دانش  تمامی  نمی باشد  مطلوب  ناخواسته  موارد  در  که  کرده  نفوذ  منافذ  کوچکترین  از  آن  ساختار  و  ماهیت  علت  به  آب 
آب بندی به انتخاب ماده مناسب در هنگام اجراء خالصه می گردد. در حالتهایی که فشار آب بصورت منفی یا مثبت داریم انتخاب 

ماده مناسب و اجراء آن اهمیت ویژه ای دارد. 
تفاوت آب بندی با عایق رطوبتی در آن است که در عایقها می بایست جلوی نفوذ رطوبت گرفته شود ولی درپروژه های آببندی فشار 
مستقیم سیال بر روی پوشش وجود دارد ضمن اینکه درپاره ای موارد می بایست روی سطح مرطوب کارکرد و ایجاد سطح خشک 

عماًل مقدور نیست.

)GLASS LINE 16- پوشش های رسانا با مقاومت شیمیایی )جایگزین

Glass line پوشش های معدنی همانند لعاب هستند،که عالوه بر مقاومتهای باالی شیمیایی به علت ساختار کریستالی رسانا می باشند. 
این امر در خیلی از صنایع حائز اهمیت است. در مواردی که محلول خورنده در راکتور در حال واکنش است و از طرفی واکنش 
گرماگیر بوده و نیاز به انتقال حرارت از طریق دیواره راکتور و یا کویل حرارتی داخل راکتور را داریم، این پوشش بسیار کاربرد 
دارد. در مواردی که انتقال حرارت و دمای الزمه خیلی باال نمی باشد )کمتر از 150 درجه( و همچنین خورندگی محلول داخل راکتور 
شدید نمی باشد، می توان از این پوشش که کار طراحی و ساخت آن در واحد تولیدی این شرکت انجام شده استفاده نمود. از مزیت 

های این پوشش اجراء آسان آن است و هزینه آن در قیاس با GLASS LINING بسیار کمتر می باشد.



M a n a  P o l y m e r  C o

32

17- حوضچه های روباز ذخیره آب

ایجاد یک مخزن آب موقت یا دائم بصورت روباز در صورت احداث با بتن با هزینه های فراوانی روبروست. از جمله این حوضچه ها 
ایجاد دریاچه و استخرهای مصنوعی و غیره است که توسط ژئوممبراین احداث  باغهای صنعتی،  ایجاد مخزن آبیاری قطره ای در 
می گردد. این پوشش بصورت ورق الستیکی با عرضهای متنوع تولید می گردد که با over lap 10 سانتی متری بر روی هم جوش 

شده و در سطح زمین نصب می گردد.
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اجرای کفپوش صنعتی

موضوعمحل پروژهنام شرکت

کفپوش سالنهای تولید و انبارسایت شرکت توگاشرکت ساخت توربین مپنا ) توگا (
کفپوش انبارسایت شرکت پرتوشرکت ساخت پره توربین مپنا )پرتو(

کفپوش سالنهای تعمیر زنراتورسایت شرکتشرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
کفپوش سالن خط رنگسایت ارگ جدید بمشرکت مدیران خودرو

کفپوش انبار قطعاتکارخانه شرکتشرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو
کفپوش و رنگ آمیزی دیواره کارخانهسایت شهرکردشرکت شیر پگاه

کفپوش سالن تولید و بسته بندیسایت کارخانه ساوهشرکت عوجان ایرانیان ) رانی (
کفپوش اپوکسی سالنهای کارخانهکارخانه شرکتشرکت هور بیگر پارس

کفپوش اپوکسی سالن نساجیسالن نساجی سایت اصفهاناداره فنی حرفه ای استان اصفهان
کفپوش سالن تعمیرگاه کیا موتورزتعمیرگاه تهرانشرکت تکاران

کفپوش مرکز اسنادسایت دارخوینشرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
کفپوش اپوکسی سالن تولیدکارخانه شهریارتولیدی امیر

کفپوش سالن تولید شهرک صفا دشتشرکت جنرال کپ پارس
کفپوش پارکینگ ساختامن مرکزی بانکبانک صادرات ارومیهشرکت ساختمانی رهگا

کفپوش سالن تراششهرک صنعتی شمس آبادشرکت تدبیر سازند
کفپوش سالنهای چاپسایت چاپخانه تهرانشرکت چاپخانه دولتی ایران

کفپوش سالن تزریقسایت کارخانهشرکت صنایع الکتریکی البرز
کفپوش سوله های سایتسایت انرژی اتمی اصفهانشرکت فرازبند سپاهان

کفپوش سوله های سایتسایت انرژی اتمی اصفهانشرکت استوار ساز زاینده رود
کفپوش آزمایشگاه میکروبیولوژیدفتر تهرانانجمن صنایع شوینده

کفپوش انبار ، سالن تولید و آزمایشگاهکارخانه ساوهشرکت عماد درمان پارس
کفپوش اپوکسی انبارهای داروانبارهای داروی تهرانشرکت آدوراطب

کفپوش اپوکسی سالنهاسایت انبار شرکتشرکت سامان سالمت پژوه
کفپوش سالن تولیدسایت سنندجشرکت لبنیات پاک آرا

کفپوش انبار داروکارخانه ساوهشرکت بهداشت کار
کفپوش انبار داروسایت کارخانهشرکت تهران نیل
کفپوش سالن تولیدسایت کارخانه آملشرکت ارس بازار

کفپوش سالن تولیدسایت کارخانه ساریشرکت زرین نان شفق
کفپوش سالن آمفی تاترساختمان مرکزی وزارتخانهوزارت کار و امور اجتماعی

کفپوش سالن ورزشیسایت مرغ الینوزارت جهاد و کشاورزی
کفپوش اپوکسی سالن نجاریسایت کارخانهشرکت ماموت

کفپوش سالن تولیدسایت شهرک صنعتی اشتهاردشرکت فرسگال
کفپوش سالن تولیدسایت صفا دشتصنایع لبنیات چوپان

کفپوش سالن تولیدسایت صفا دشتشرکت آرد البرز
کفپوش سالن ورزشیسایت پاالیشگاه تهرانشرکت ملی گاز ایران

کفپوش تعمیرگاه ماشین آالتسایت شهر پرندشرکت ساختمانی کیسون
کفپوش سالن تولیدسایت شهرک کاسپینشرکت فناوری اطالعات نگاران

گزیده ای از سوابق گروه اجرائی ماناپلیمر
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F.R.P عملیات
موضوعمحل پروژهنام شرکت

مقاوم سازی تیر و ستون بتنی دانشگاه علوم تحقیقات پونکشرکت بهسرا
مقاوم سازی ستون بتنی ساختمان اداری واحد بابلمرکزتحقیقات برنج کشور

اسید سایت تولید اسید فسفریکصنایع شهید زین الدین تولید  برج  عدد   4 الینینگ 
فسفریک

آب بندی مخازن آب آتش نشانیساختمان اصلی تعمیرگاه سایپا یدکشرکت سایپا یدک
الینینگ 3 دستگاه presur veselانرژی اتمی سایت نطنزشرکت ریل صنعت ارتباط

الینینگ تانکهای ED و PTسایت بم کرمان موتورشرکت کرمان موتور
الینینگ تانکهای ED و PTسایت کاشانشرکت سامیار کاشان

الینینگ DUMP تانک خط EDسایت کارخانهشرکت ایرن خودرو دیزل
و کارخانه شرکت تاژشرکت بهداش ) تاژ( سولفوناسیون  اسکرابر  الینینگ 

برجهای گلیکول

الینینگ سامپهای پسابانرژی اتمی سایت اصفهانشرکت سوخت راکتورهای هسته ای
آب بندی و ایزوالسیون سقف واگنسایت کارخانجات  مکانیکشرکت  قطارهای مسافری رجا

الینینگ مخازن بتنی تصفیه خانهتصفیه خانه خرم آبادشرکت پل بانان
الینینگ اسکرا بر سولفوناسیون سایت کارخانه قزوینشرکت پاکشو
آب بندی آکواریوم بیمارستاناستخر بیمارستان بیمارستان آتیه

و سایت زرند کرمانشرکت پاالیش کک و قطران زرند زدایی  گوگرد  برجهای  الینینگ 
مخازن مواد شیمیایی

آب بندی مخزن بتنیسایت زرند کرمانشرکت آذرستان
الینینگ مخازن شستشو و فسفاتهسایت کارخانه شمس آبادشرکت مفتول شهریار
الینینگ اسکرابرسایت کارخانه رشتشرکت بهداشت کار
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سایر پروژه ها 
موضوعمحل پروژهنام شرکت

فرمان سایت LNG عسلویهشرکت باالگر اتاق  استاتیک  آنتی  کفپوش 
نیروگاه

کاشی ضد اسید باتری خانهسایت LNG عسلویهشرکت باالگر
اجراء عایق برودتی و حرارتیبیمارستان شهید محمدی بندرعباسشرکت تکناب

اجراء پنل کامپوزیتی نماچاپخانه سایت تهرانچاپخانه دولتی ایران
ساخت باکس کامپوزیتیسایت رشتشرکت آبو فاضالب استان گیالن

ساخت و نصب گریتینگ کامپوزیتیسایت رشتتسویه خانه گیالن
ساخت کابینت کامپوزیتیتسویه خانه جاللیهشرکت آب و فاضالب تهران

ساخت و نصب گریتینگ کامپوزیتیسالن نساجی اصفهاناداره فنی حرفه ای استان اصفهان
MIXING ارگ جدید بمشرکت مدیران خودرو استاتیک  آنتی  کفپوش 

ROOM
پوشش ضد حریق اتاق SERVERدانشگاه علوم و تحقیقات پونکشرکت بهسرا

ساخت قطعات کامپوزیتی SPACERسایت کارخانهشرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
سند پالست بدنه واگن و پوژیسایت کارخانجات تعمیرات اساسیشرکت قطارهای مسافرتی رجاء

رنگ آمیزی سقف استخراستخر مجموعه ساختمانپروژه ساختمانی امیر
پر کردن درزهای بتن رمپرمپ فرودگاهشرکت هواپیمایی آسمان
آب بندی استخر بتنیپروژه لواسانکارگاه ساختمانی لواسان

توالت راه آهن جمهوری اسالمیشرکت نگین سرویس پارسیان کامپوزیتی  سینک  ساخت 
واگن

کفپوش آنتی استاتیکاتاق سرور ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران 
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اجرائی  واحد  با  است  خواهشمند  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  صورت  در 
شرکت                                                                                     این  سایت  وب  به  یا  و  نموده  حاصل  تماس  شرکت 
اجراء  جهت  را  خود  آمادگی  ماناپلیمر  شرکت  همچنین  فرمائید.  مراجعه 

پروژه های مرتبط در هر زمینه ای اعالم می دارد.


