
 

 

  

 

 کارگیری بهترین مواد اولیهب این مجموعه با
و همچنین دارا  تجهیزات پیشرفتهنیز و 

بودن آزمایشگاه مجهز و کادر فنی متخصص 
                     توانسته است با تولید انواع چسب، 
آب بندهای ساختمانی، افزودنی های بتن و 

محصوالت متنوع و مواد شیمیایی صنعتی 
کاملی را با کیفیت عالی در اختیار مصرف 

 .کنندگان محترم قرار دهد

 

 کیا شیمی

به منظور تولید  1395این شرکت در سال 

، بخش صنعت مواد شیمیایی کاربردی در

ساختمان در مجموعه ای با مساحت  راه و

متر مربع در منطقه ویژه اقتصادی  10000

بخش خصوصی  سلفچگان با سرمایه گذاری

 آغاز بکار نموده است.
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 کیا شیمی آرتمن
 مواد شیمیاییتولید کننده انواع 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  



  

 

 چسب ها

این مجموعه به منظور پوشش چسب های کاربردی اقدام به تولید 

های مختلف با نظر مشتری نموده انواع چسب های ذیل در گرید 

  است.

 :ما در این بخش عبارتست ازمحصوالت 

 چسب چوب 

 چسب کاشی خمیری 

 چسب کاشی پودری 

 چسب بتن 

 چسب صحافی 

 چسب اسپری 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 افزودنی های شیمیایی 

ز محصوالت این مجموعه در بخش راه با توجه به کاربرد برخی ا

ساختمان و صنایع وابسته آن و همچنین دارا بودن کادر و 

قیر و  ،سابقه کشور در بخش صنعت بتنمشاورین مجرب و با 

در این آسفالت این شرکت اقدام به تولید و سنتز انواع شیمیایی 

 بخش نموده است.

 :محصوالت ما در این بخش عبارتست از 

  البقروغن 

 روان کننده نرمال 

 سوپر روان کننده 

 ابر روان کننده 

 ژل میکرو سیلیس 

 بتوپالست 

 ضد یخ بتن 

 هواساز بتن 

 واترپروف بتن 

 مالت آب بند 

 پرایمر قیری 

الزم به ذکر است این مجموعه با همکاری مشاوران خود میتواند 

فنی الزم جهت ه فرموالسیون و ارائه دستورالعمل های نسبت ب

آنها همکاری الزم را نیز  هریک از محصوالت و مقدار و نحوه کاربرد

 بعمل آورد.

های روز استاندارد  همگام بودن با و برتر از آنجایی که کیفیت 

تولیدی این محصوالت مهمترین هدف این مجموعه می باشد کلیه 

  به بازار عرضه می گردد.در رده درجه یک تولید و فقط شرکت 

 :آدرس

 E30فاز  -منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان -قم -کارخانه: ایران

                      -خیابان بهمن جنوبی -زعفرانیه -تهران -: ایرانمرکزی دفتر

 4واحد  -1پالک 

 +98( 21) 22038596تلفکس:  

 +98( 0) 9121075647همراه:  

 +98( 0) 9199713934 -9199713949واحد بازاریابی: 

دستورالعمل های از ویژگی ها و  آگاهیبرای شناخت بهتر و 

شرایط  واز آخرین اخبار  اطالع مصرف محصوالت و همچنین

ما را در  و یا مراجعه به وبسایت شرکت می توانیدویژه فروش 

 دنبال کنیدکیا شیمی آرتمن  شبکه های اجتماعی با نام

WWW.KIASHIMI.COM 

INFO@KIASHIMI.COM 
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