
GS4: 

را به عنوان   GS4 ،صنعت سبز طبرستان با تکیه بر دانش فنی و تالش و پشتکار شبانه روزی متخصصان خودشرکت دانش بنیان 

معرفی نموده است. این ماده در صنعت یخچال سازی جهت ساخت فوم عایق به کار  )عامل پف زا( Blowing Agent جایگزینی برای

 .است شدهارزش این ماده در صنعت کشور بیش از پیش  ، موجب نمایان شدنوارداتی بودن و شرایط تحریم کهرود  می

گردد که کامال  استفاده می عامل پف زا() Blowing Agentای بعنوان از ماده ،های یخچال سازی جهت ساخت فوم عایق در شرکت

 ،تحریم و کرونا شرایطاستفاده می کنند. در   11R  و   141Bوارداتی است و شرکت ها برحسب نوع خط تولید خود از سیکلوهگزان، 

ن آ مشکالت زیادی برای شرکت های یخچال سازی جهت تامین این محصول ایجاد گردید و به تبع ،واردات کاهش میزانبا توجه به 

  .مدآبرای شرکت صنعت سبز طبرستان به وجود جایگزینی با حالل های وارداتی،  برای این محصول ی جهت عرضهفرصت

با و استفاده در شرکت های یخچال سازی،  هتج واردات این حالل هامنظور هبارز میلیون دالر  4 حداقلبا عنایت به خروج ساالنه 

استفاده های دیگر از این نیز محصول و این امکان صادرات  چنینهم ،تولید لوازم خانگی در داخل در راستایتوجه به سیاست کشور 

. چرخه عمر این محصول با توجه به تکنولوژی وجود دارد  GS4زیادی برای تولید جذابیت سرمایه گذاری  ،محصول در صنایع دیگر

 10به بیش از ، آن در بازارهای دیگر و تولید هم خانواده های فرآورده سال بوده و با توجه به توسعه این 7های موجود در ابتدا حداقل 

جایگزین مناسبی برای حالل محصول تولیدی با توجه به شاخص های فنی مورد نیاز، و  با بررسی انجام شده .سال افزایش یافته است

 می باشد. موجود وارداتیهای 

 :تولیدی شرکت صنعت سبز طبرستان  GS4 مزیت های

 محصول کیفیت مطلوب

 د(در دسترس بودن )تمامی مواد اولیه داخلی می باش

 قیمت بسیار مناسب نسبت به محصوالت وارداتی 

 

 :کاربرد

 و ساندویچ پنل ها  یخچال سازیدر صنایع 

 


