
 GTLنیک و حالل های پارافی

براساس فناوری  -های پارافینیک با خلوص باالنسل بعدی حالل -GTLهای شرکت صنعت سبز طبرستان تامین کننده حالل

به  Exxolبا نام  ExxonMobilو شرکت  GSو  Gهای با نام Shellها اولین بار توسط شرکت این حاللنوآورانه گاز به مایع است. 

لی در های معموترکیب سنتزی منحصر به فرد این شرکت، با محتوای آروماتیک کم، عملکرد را نسبت به حاللبازار عرضه شد. 

 دهد.میافزایش بسیاری از فرآیندهای صنعتی 

ار، های روانکاین محصوالت در تهیه روغنکیفیت ممتاز بوده و  دارای صنعت سبز طبرستانتولیدی شرکت  GTLهای حالل

 روند. به کار می ... لوازم آرایش و تولید رنگ و چسب و های صنعتی،پاک کننده

 :باشندمیهای زیر ویژگیتولیدی دارای   GTLهای حالل 

 بیتخرستیز باعثکه  ها بسیار پایین استدر این نوع از حالل و نفتن سولفور ،کیآروماتمقادیر : یطیمح ستیکاهش اثرات ز

 . گردد میکمتر  ییایمیتوشوف یریپذکمتر و واکنش تیبهتر، سم یریپذ

 ،هانیالفها، نفتنمانند  هایییناخالصمیزان و  هستند یو معمول زویا یهانیفقط شامل پاراف GTL یهاخلوص باال: حالل

میو تقریبا بدون بو شفاف  ،روشن یظاهر دارای هااین حالل. ها بسیار ناچیز استدر آن گوگردو  یچند حلقه ا یهاکیآرومات

 .باشند

 

 GTLیک و پارافینهای حالل کاربردهای

این شود. پارافین مایع بهداشتی استفاده می به عنوان جایگزینی مناسب برایها در تولید محصوالت آرایشی بهداشتی و کرم  –

 .کنددر برابر اشعه ماوراء بنفش محافظت می آنسبب حفظ رطوبت پوست شده و از  هاحالل

، مصرف آن به عنوان نوعی سوخت پر کاربرد است. امروزه از کروسن به عنوان های پارافینیکحاللای یکی از کاربردهای پایه  –

 .شودسوخت هواپیما و موشک و یا برای سوزاندن و ایجاد حرارت در کارخانجات استفاده می

در ماشین آالت را دارد. بخصوص در صنایع کاغذ سازی  نقش یک روغن روان کننده و روغن هیدرولیک های پارافینیکحالل  –

 .شودکننده چرخ خیاطی مصرف میهای برش کاغذ و در نساجی به عنوان روانبه عنوان روانکار تیغ

 پاک کننده های صنعتی و ...... استفاده در صنایع چسب ،رزین، رنگ، -

 

 

 

 

 

 GTLهای پارافینیک و حاللفروش 

شرکت صنعت سبز در  و در بازه نقطه جوش درخواستیهای مختلف پارافین مایع صنعتی با فلش پوینتتولید انواع مختلف 

انجام شده و امکان عرضه در داخل کشور و یا انجام مقدمات الزم جهت صادرات آن وجود دارد. قیمت پارافین مایع به  طبرستان

اهی از قیمت پارافین و یا خرید این محصول با کارشناسان بخش بنابراین به منظور آگ ،باشددلیل نوسانات اقتصادی متغیر می

 .تماس حاصل نمایید صنعت سبز طبرستانفروش 



:رد داردبهای پارافینیک شرکت صنعت سبز طبرستان در موارد زیر کارحالل  

هاواکس و پولیش  

های روانکار روغن  

 صنایع رنگ و رزین و چسب 

 مایع آتش زا و روغن چراغ

شی و سوختسیال گرمای  

های صنعتیپاک کننده  
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