
خط تولید  مواد شیمیایی  
 کنسانتره

   

 توضیحات بسته بندي مشخصات فنی نام کاال کد کاال 
  حمل با تانکر    %98اسید سولفوریک  0161061203
0161061171      methyl isobutyl 

carbinol (MIBC) 
PH=5-6* 

*Specific Gravity 
0.92-0.9c  020in  

c060Flash point* 

Packed 
in220 lit 
steel drum 

Shelf life: two years in room 
temperature                               

0161061173 potassium amyl 
xantat PAX)( 

PH=11-12* 
Moisture:max4%* 

Active 
substance:90-95* 

 

Packed 
in220 kg 
kgsteel 
drum 

Shelf life: two years in room 
temperature 

0161061172 Poiyacrylamide 
FLOCOLANT)( 

 

Charge:anionic * 
*Particle size20-
80mesh 

 

Packed in25 
kg double    
thicknees 

bags 

 

    مواد شیمیایی ازمایشگاه  
  Code:100317 2.5lit  اسید کلریدریک  123012103

  Code:100573 2.5lit  فسفریک اسید  0161061382
  Code:100334 2.5lit  اسید فلئوریدریک  127040018

  Code:107815 1kg-500gr کلرید قلع  0161061611
  Code:104419 1kg-500gr کلرید جیوه  0161061469

دي فنیل امین سولفونات  127040019
 باریم 

Code:100255 5gr  

  1kg-500gr 219 دي کرومات پتاسیم  127040020
  1kg 106392 کربنات سدیم  0161061546
 Purity:>99.99 تنگستن  0161061397

Size:20-40mesh 
1kg   گوگرد-مورد استفاده در اناالیزر کربن 

 Purity:>99.99 ایرون چیپ  0161061396
Size:20-40mesh 

1kg   گوگرد-مورد استفاده در اناالیزر کربن 

0161061711 Standard refrence 
material  iron ore  
(crm) 

GBW10349* 
NIMBA693* 

 T fe:65.71,S:0.158 
T fe:65.11, 

 
 Purity:>99.99 کپسول اکسیژن  124011210

 
 گوگرد-مورد استفاده در اناالیزر کربن   

    لوازم ازمایشگاه  
  گوگرد-اناالیزر کربن  مورد استفاده در  1000pcs  بوته سرامیکی  0161061399

 گوگرد-مورد استفاده در اناالیزر کربن   col           1kgجاذب        جاذب  
 گوگرد-مورد استفاده در اناالیزر کربن   co2              1kgجاذب   جاذب  127040021
 گوگرد-مورد استفاده در اناالیزر کربن     شیشه احتراق برس فلزي  123012809
 مورد استفاده در دیونایزر   فیلتر کربن cto فیلتر  161051606

 مورد استفاده در دیونایزر  فیلتر کربن udf فیلتر  
  مورد استفاده در دیونایزر  فیلتر الیافی فیلتر 161051605



-Mesh:140 سرند  161061647
106micron 

 مورد استفاده درشیکر تر  

 -Mesh:230 سرند  127040022
63micron 

 مورد استفاده درشیکر تر 

 -Mesh:270 سرند  10
53micron 

 مورد استفاده درشیکر تر 

 -Mesh:325 سرند  11
44micron 

 مورد استفاده درشیکر تر 

 -Mesh:400 سرند  12
37micron  

 مورد استفاده درشیکر تر 

 Mesh:500 سرند  13
25micron 

 مورد استفاده درشیکر تر 

 Mesh:18 سرند  14
1000milimetr 

 درشیکر ترمورد استفاده  

 Mesh:6 سرند  15
3.35 milimetr 

 مورد استفاده درشیکر تر 

 Mesh:12 سرند  16
1.70 milimetr 

 مورد استفاده درشیکر تر 

 Mesh:10 سرند 17
2.07 milimetr 

 

 مورد استفاده درشیکر تر 

 Mesh:70 سرند 18
212 milimetr 

 

 مورد استفاده درشیکر تر 

   مخزندار و بدون مخزن   10پیپتور  19
   مخزندار و بدون مخزن 5پیپتور  20
   تیره اتوماتیک  cc 50 بورت اتوماتیک  21

 


