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بازسازی هتل آزادی تهران: پروژه

شیتامین انواع چسب های کاشی،مالت آببندی و پودر های بندک: همکارینوع 



هتل پارسيان آزادی خزر:پروژه 
هتل پارسیان آزادی: همکاری با 



تونل نيایش:پروژه 
تامین روان کننده :نوع همکاری 



تونل آرش: پروژه 
تامین فوق روان : نوع همکاری 



سد رودبار لرستان:پروژه
تامین انواع افزودنی های بتن، مالت تعمیراتی ،آببند کننده: نوع همکاری 



سد تنگه معشوره: پروژه
تامین سوپر فوق روان : نوع همکاری



سد عمارت:پروژه 
تامین سوپر فوق روان کننده بتن،مالت تعمیراتی و گروت: نوع همکاری 



تصفيه خانه قم: پروژه 
تامین انواع افزودنی بتن:نوع همکاری 



بيمارستان پاکدشت: پروژه 
تامین آببند کننده دوجزئی سیمانی:نوع همکاری 

بيمارستان نيکان: پروژه 
تامین چسب کاشی :نوع همکاری 



پل طبقاتي صدر:پروژه 
تامین سوپر فوق روان کننده بتن: نوع همکاری 



پل جوادیه: پروژه 
تامین آب بند کننده و چسب بتن :نوع همکاری 



پل امامت: پروژه 
تامین سوپر فوق روان کننده بتن:نوع همکاری 



بانک مرکزی:پروژه 
تامین سوپر فوق روان کننده:نوع همکاری 



چابهاره نيروگا: پروژه
تامین گروت مقاومت باال:همکاری نوع 



اصفهانامام علي ميدان : پروژه
تامین سوپر فوق روان کننده بتن و ژل میکروسلیس:همکاری نوع 



رضوانمعدن : پروژه
تامین و اجرای آب بندی مخازن : همکاری نوع 



ایران مال: پروژه 
تامین سوپر فوق روان کننده بتن : نوع همکاری 



ميدان صنعت-مترو7خط: پروژه
تامین فوق روان کننده،مالت :همکاری نوع 



مالیر-آهن کرمانشاهراه : پروژه
تامین فوق روان کننده بتن:همکاری نوع 





سد سردشت،آذربایجان غربي:پروژه-1
سپاسد ، موسسه عمران:همکاری با 
تامین روان کننده و سوپر فوق روان کننده های بتن :نوع همکاری

89-97:سال همکاری 
-ME450-AIR G100-OPTIMA277-PLAST 209-OPTIMA 272:مواد ارئه شده

OPTIMA 270M-SET HBP

سد رودبار لرستان:پروژه-2
موسسه حرا،موسسه سپاسد،شرکت معتبر،آب تابان: همکاری با

تامین انواع افزودنی های بتن، مالت تعمیراتی ،آببند کننده: نوع همکاری 
89-98:سال همکاری 
 OPTIMA 270 R-OPTIMA 234 M-CHRYSP JET 25 AF-CURE: مواد ارئه شده 

AR-AIRG 100-

-EXPANDER IR 180-WATER STOP 01-30PREMIA 199-XEL 650CHRYSO 

FLUID AG-Lanko Epoxy Paste 31Lanko 741-Pagel U 05-Pagel U 40 Fiber

LANO224-LANKO 751 L-Chryso Fluid AS 105Grey-DEM I-Optima 271-

Lanko Grout Epoxy-HBP-Chryso Quad 20-Optima 100-Hydroseal P 10/20-Silirub 

NO5-

سد سيلوه: پروژه-3
موسسه امین،موسسه کعبه: همکاری با 

تامین سوپر فوق روان کننده های بتن:نوع همکاری
89-91:سال همکاری
OPTIMA 250-OPTIMA 234:مواد ارائه شده

سد کانسيب:پروژه-4
موسسه امین،موسسه کعبه:همکاری با

امین فوق روان کننده و سوپر فوق روان کننده :نوع همکاری
های بتن

89-90: سال همکاری
 Optima 250-Chryso Fluid AS 105-Chryso Fluid ME:مواد ارائه شده

450-Chryso Air G 100

مسکن مهر پرند: پروژه-5
شرکت کوزو ترکیه: همکاری با 

تامین سوپر فوق روان کننده بتن: نوع همکاری
88-90: سال همکاری

FLUID HP2: مواد ارائه شده 

سد زیردان: پروژه-6
شرکت جهان کوثر: همکاری با 

تامین افزودنی های بتن و مالت : نوع همکاری 
تعمیراتی

89-90:سال همکاری
Chryso: مواد ارائه شده  Fluid AS 105-Chryso Plast CER 

-Lanko 751 L-Lanko 732

1صفحه  



سد سياه بيشه: پروژه-7
شرکت کیسون: همکاری با 

تامین ممبران و چسب: نوع همکاری
89:سال همکاری

Proofmate: مواد ارائه شده  FD-Folie-Proofmate F

تونل نوسود:پروژه-8
جهاد توسعه منابع آب-موسسه حرا: همکاری با

تامین افزودنی های بتن و فوم های تزریق : نوع همکاری
برای آببندی

89-94:سال همکاری
Pur-O-Stop-Foam:شدهارائهمواد Seal A-Foam Seal B-

Lanko 751 L-Optima IR 277 -Chryso Spray Set HBP-

DEM-Lanko 224-DEM Lanko 731

پلهای خارک: پروژه-9
شرکت گیلبان:همکاری

تامین فوق روان کننده بتن: نوع همکاری
89:سال همکاری

Chryso: مواد ارائه شده  Fluid AS 105

پل ابوذر: پروژه-10
شرکت گیلبان: همکاری با

تامین فوق روان کننده بتن: نوع همکاری
89: سال همکاری

Chryso: مواد ارائه شده  Fluid ME 450

سد و تونل آزاد: پروژه-11
شرکت استراتوس: همکاری با

ودری تامین زودگیر شاتکریت پ: نوع همکاری
و مایع

90: سال همکاری
JET 21 AF-HBP: مواد ارائه شده 

سد تالوار: پروژه -12
شرکت استراتوس:همکاری با 

ه تامین فوق  روان کنند: نوع همکاری
بتن و ضد یخ و حباب ساز بتن

90-91:سال همکاری 
-ME450-XEL 384: مواد ارائه شده 

AG100-WATER STOP
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دانشکده مهندسي پزشکي دانشگاه اميرکبير: پروژه -13
هوافضاپژوهشکدهشرکت:باهمکاری

بتنکنندهروانفوقتامین:همکارینوع
89-92:همکاریسال

Chryso: مواد ارائه شده  Fluid AS 105-Chryso Fluid IR 

HP2

سد هيروی: پروژه-15
موسسه حرا: همکاری با 

تامین مالت تعمیراتی،چسب : نوع همکاری
بتن،سیلیکات سدیم

91-95:سال همکاری
AR12سیلیکات :  مواد ارائه شده

LANKO 751 L-LANKO 731-LANKO 751 L

HBP-EPOBOND

3سد کوهرنگ: پروژه-16
شرکت سابیر: همکاری با

ق تامین فوق روان کننده،سوپر فو: نوع همکاری
روان کننده،حباب ساز،زودگیر شاتکریت

91-96:سال همکاری
-OPTIMA 250-FLUIF ME 450-HBP: مواد ارائه شده

AIR G100-WATRE STOP F24

سد مشمپا: پروژه -17
شرکت سپاسد: همکاری با

تنتامین ضد یخ ب: نوع همکاری 
92: سال همکاری
XEL 384: مواد ارائه شده

سد تنگه معشوره: پروژه-18
موسسه فجر: همکاری با 

تامین سوپر فوق روان : نوع همکاری
دیمکننده بتن ضد یخ سیلیکات س

91-92: سال همکاری
-Optima IR 277: مواد ارائه شده

Chryso Xel 384 -Silicate AR-12

تهران3مترو خط :پروژه :14
سابیر بین الملل: همکاری با

تنتامبن سوپر فوف روان کننده ب: نوع همکاری
90:سال همکاری
Premia 199-Optima 234 M:مواد ارائه شده
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مترو اکباتان: پروژه -19
مسکنراهشرکت:باهمکاری

بتنکنندهآببندافزودنیتامین:همکارینوع
90:همکاریسال
Chryso:شدهارائهمواد Fuge E

مترو قم:پروژه -20
موسسه حرا: همکاری با 

تامین سوپر فوق: نوع همکاری 
روان کننده بتن

91: سال همکاری
Optima IR 277:مواد ارائه شده 

ميدان امام علي اصفهان: پروژه -21
سازمان عمران شهرداری :  همکاری با 

اصفهان
تامین سوپر فوق روان کننده :نوع همکاری 

بتن و ژل میکروسلیس
90-91: سال همکاری

-Optima 270-Premia 199: مواد ارائه شده 

premia 199 -Chryso MS IR 920-Chryso 

MS IR 900-ChrysoFuge ME 620-Optima 

277 C

تبریز-راه آهن تهران: پروژه -22
موسسه رهاب:همکاری با 

تامین سوپر فوق روان کننده بتن،زودگیر :نوع همکاری 
شاتکریت،مالت های تعمیراتی

90-91: سال همکاری
 Optima 270-Premia 199-Chryso Spray Set:مواد ارائه شده 

HBP-Lanko 751 L-Lanko 732-Lanko 113-Pagel U40

سد قيزقلعه سي: پروژه -23
سابیرو تامین راه و پاوان:همکاری با 

تامین فوق روان کننده و سوپر فوق روان :نوع همکاری 
کننده بتن

91-97: سال همکاری
PLAST CER-PLAST 209-AS105:مواد ارائه شده 

PLAST209K

سيمان سردار: پروژه -24
سیمان سردار: همکاری با 

نتامین فوق روان کننده بت: نوع همکاری 
89: سال همکاری

FLUID AS 105:مواد ارائه شده 
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سيمان هرمزگان: پروژه -25
سیمان هرمزگان: همکاری با 

تامین گروت مقاومت باال:نوع همکاری 
89: سال همکاری

PAGEL V1/50: مواد ارائه شده 

یزد موزایيک:پروژه -26
یزد موزاییک:همکاری با 

تامین  سوپر فوق روان کننده بتن:نوع همکاری 
90: سال همکاری

FLUID HP2-PREMIA 196:مواد ارائه شده 

موزایيک رضا:پروژه -27
موزاییک رضا:همکاری با 

تامین روان کننده بتن:نوع همکاری 
89: سال همکاری

PLAST 209:مواد ارائه شده 

سد کهير:پروژه -28
جهان کوثر:همکاری با 

تامین روان کننده و سوپر فوق روان کننده : نوع همکاری 
بتن،ماستیک و واتراستاپ

91-96: سال همکاری
Chryso:مواد ارائه شده  Plast 209-Expander IR 180-

Chryso Fluid AS 105-Chryso Plast 209-Chryso Tard CHR-Optima 

IR 278-Lanko 741-Lanko 731-Soudaflex 40 FC Gray

Hydroseal P 10/20-Optima IR 278

سد عمارت:پروژه -29
ملی ساختمان:همکاری با 

روتتامین سوپر فوق روان کننده بتن،مالت تعمیراتی و گ: نوع همکاری 
91-99: سال همکاری

Chryso:مواد ارائه شده  Fluid AS 105-Chryso Air G 100 -Expander IR 

180

Optima 284-Silicate AR-Lanko 731-Lanko 741-Pagel V 40

Chryso Tard CHR-

سد چمشير:پروژه -30
کولهام-مهندسی منابع آب تابان-سابیر:همکاری با 

موسسه بعثت
تامین سوپر فوق روان کننده بتن و مالت تعمیراتی: نوع همکاری 
91-99: سال همکاری

-Optima IR 277-Optima 284-DEM I -Optima 280-Lanko 731M.S.F:مواد ارائه شده 

Chryso Cure AR-

Lanko 732-Optima 271-Lanko 751L-Chryso Fluid IR HP4
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تونل انتقال آب جنوب تهران:پروژه -31
موسسه عمران:همکاری با 

و تامین فوق روان کننده بتن، مالت تعمیراتی:نوع همکاری 
گروت

90-92: سال همکاری
Optima 270-Premia 199-DEM-Chryso Xel:مواد ارائه شده 

650-Chryso Xel 384-Lanko 751 L

Lanko Epopaste-Lanko Epoxy Paste 31-Lanko Epoxy Paste 

31F-Lanko 731Lanko 732-Lanko NSG

تونل نيایش صدر:پروژه -32
موسسه حراء:همکاری با 

ریت تامین فوق روان کننده بتن،روغن قالب،زودگیر شاتک:نوع همکاری 
مایغ و پودری
90-91: سال همکاری

 Optima IR 277-Chryso Fluid ME 450-Chryso Spray Set:مواد ارائه شده 

HBP-Chryso Jet 25 AF-

DEM-Lanko 751 L-Expander IR 180-Lanko 731-Lanko 732-Optima 

235-Chryso Fluid ME 450-Expander IR 180-Lanko 741 -Lanko 113-

Proofmate FD-membrane 200 mm-Proofmate F Black -Pagel U05

ميدان صنعت-مترو7خط:پروژه -34
-راموسسه ح-کارگاه تولید سگمنت-سپا سد :همکاری با 

ساب نیرو-موسسه رجایی-قرارگاه خاتم
تامین فوق روان کننده،مالت :نوع همکاری 

...تعمیراتی،ماستیک و 
91-96: سال همکاری

Lanko:مواد ارائه شده  224-Lanko 751 L-Silirub N Gray-

Silirub N white -Soudaflex 40 FC Black-Soudaflex 40 FC 

Gray-Pur-O-Stop-Hydrotite SS03 20-Hydroseal P 

10/20-Proofmate FD-membrane 200 mm-Proofmate F 

Black -Chryso Fluid ME 450-Premia 200-DEM I-Pur-O-

Stop-Chryso Spray Set HBP-Lanko 731-Lanko 741-Metal 

packer grease nipple

پل طبقاتي صدر:پروژه -33
موسسه شهید رجایی:همکاری با 

تامین سوپر فوق روان کننده بتن: نوع همکاری 
91: سال همکاری

Optima 280:مواد ارائه شده 

پل مازندران: پروژه -35
شرکت دلتا:همکاری با 

تامین فوق روان کننده:نوع همکاری 
بتن

91: سال همکاری
Chryso:مواد ارائه شده  Fluid AS 105

پل وليعصر:پروژه -36
موسسه عمران:همکاری با 

تامین مالت : نوع همکاری 
تعمیراتی و چسب بتن

91: سال همکاری
Lanko:مواد ارائه شده  751 L-

Lanko 113
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رشت-راه آهن قزوین: پروژه -37
استراتوس:همکاری با 

تامین زود شاتکریت: نوع همکاری 
پودری 

90: سال همکاری
Chryso:مواد ارائه شده  Spray Set HBP
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سد داریان:پروژه -38
کولهام:همکاری با 

تامین چسب بتن و حباب ساز : نوع همکاری 
92-96: سال همکاری

-دیفومر سیلیکونی-ADM-AG100:مواد ارائه شده 
LANKO 751 L-LANKO 741

سد بختياری: پروژه -39
سپاسد-موسسه حرا: همکاری با 

ن تامین انواع افزودنی بتن و روغ:نوع همکاری 
....قالب و واتراستاپ،مالت تعمیراتی و 

90-93: سال همکاری
Chryso:مواد ارائه شده  MS IR 900-Chryso 

Spray Set HBP

Optima IR 277-Chryso Fluid ME 450-Chryso 

MS IR 900-HBP-DEM-Lanko 741-

Lanko 731-Lanko 732-Water stop O-24

Water stop O-30-Water stop O-25-Pagel V 

40 -Pagel U05-Pagel fiber U40-Dem S

سد شهری کور: پروژه -40
شرکت دی: همکاری با 

و تامین سوپر فوق روان کننده بتن: نوع همکاری 
مالت تعمیراتی 

95-97: سال همکاری
-Optima IR 277-Optima 271: مواد ارائه شده 

Chryso Optima-Chryso Fluid AS 120

-Chryso Tard CHR-Lanko 731-Lanko 732-

سد شفارود: پروژه -41
شرکت ژیان: همکاری با 

تامین سوپر فوق : نوع همکاری 
روان کننده بتن 

94-96: سال همکاری
Chryso: مواد ارائه شده  Fluid IR HP3 

-Optima IR 278-Chryso Fluid ME 

450-

سد گله ورد: پروژه -42
آب نیرو-شرکت اویول: همکاری با 

تامین سوپر فوق روان : نوع همکاری 
کننده بتن و حباب ساز 

93-96: سال همکاری
- Chryso Air G 100: مواد ارائه شده 

Optima 272-Aquabeton L 10



سد هراز: پروژه -43
سپاسد: همکاری با 

تامین سوپر فوق روان: نوع همکاری 
کننده بتن و حباب ساز

96-99: سال همکاری
 CHRYSO FLUID AS: مواد ارائه شده 

120-

CHRYSO FLUID IR HP2 AO-

CHRYSO AG 100

سد اکباتان: پروژه -44
شرکت عمران شهر: همکاری با 

ی تامین مالت تعمیرات:نوع همکاری 
93: سال همکاری

LANKO 732: مواد ارائه شده 

کنجان چم: پروژه -45
موسسه بعثت-موسسه فاطر: همکاری با 

نده تامین انواع سوپر فوق روان کن: نوع همکاری 
و عمل آورنده بتن

95-99: سال همکاری
 Premia 224-Optima 284-Chryso: مواد ارائه شده 

Fluid IR HP3-

Chryso Fluid IR HP4-Expander IR 180-M.S.F-Chryso 

Cure AR

3سد خرسان: پروژه -46
جهاد توسعه منابع آب:همکاری با 

ده تامین فوق روان کنن:نوع همکاری 
بتن 

92-93: سال همکاری
ME450:مواد ارائه شده 

زیرگذر ضربعلي زاده: پروژه -47
موسسه حرا-قرارگاه خاتم: همکاری با 

تامین فوق روان کننده بتن :نوع همکاری 
95: سال همکاری

Chryso: مواد ارائه شده  Fluid ME 450

تونل چمشير: پروژه -48
سابیر: همکاری با 

و تامین سوپر فوق روان کننده بتن:نوع همکاری 
مالت تعمیراتی چسب بتن  

93-98:  سال همکاری
-Optima 280 C-Optima 284-DEM I:  مواد ارائه شده 

Lanko 741-Lanko 731-Lanko 732-Premia 224
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تونل چيتگر: پروژه -49
موسسه حراء: همکاری با 

ریت تامین زودگیر شاتک:نوع همکاری 
مایع و سوپر فوق روان کننده

92-93: سال همکاری
 Premia 200-Chryso Jet: مواد ارائه شده 

25 AF-Chryso Jet 25 AF F 

تونل آرش: پروژه -50
موسسه حراء: همکاری با 

تامین فوق روان : نوع همکاری 
ریت کننده بتن و زودگیر شاتک

پودری 
94-95: سال همکاری

Chryso: مواد ارائه شده  Fluid ME 

450-Chryso Spray Set HBP

مترو مشهد2خط :  پروژه -51
موسسه رهاب: همکاری با 

ق تامین سوپر فو:نوع همکاری 
روان کننده بتن

93: سال همکاری
- Optima 280 C: مواد ارائه شده 

Optima 284

مترو شيراز2خط : پروژه -52
موسسه فاطر-موسسه عمران-گروه سپا سد: همکاری با 

تامین انواع افزودنی بتن و روغن قالب: نوع همکاری 
93-96: سال همکاری

Optima 280 C-Chryso: مواد ارائه شده  Fluid ME 450-Chryso Fluid 

AS 120-DEM I 

مترو تهران6خط :  پروژه -53
سابیر بین الملل: همکاری با 

قتامین فوم پلی یورتان برای تزری: نوع همکاری 
96: سال همکاری

-Metal packer grease nipple 10*160 mm: مواد ارائه شده 

Pur-O-Stop

مترو اسالمشهر: پروژه -54
قرارگاه خاتم : همکاری با 
موسسه حرا

تامین سوپر فوق: نوع همکاری 
روان کننده بتن

99: سال همکاری
-Optima 280 C: مواد ارائه شده 

Premia 224-
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پل امامت: پروژه -55
موسسه امین : همکاری با 

تامین سوپر :نوع همکاری 
فوق روان کننده بتن

92: سال همکاری
Optima 277 C: مواد ارائه شده 

لایستگاه سي و سه پ: پروژه -56
جهان کوثر: همکاری با 

تامین سوپر فوق : نوع همکاری 
روان کننده بتن

93-94: سال همکاری
Optima 277 C: مواد ارائه شده 

پروژه پل گيشا: پروژه -57
سه قرارگاه خاتم االنبیا موس: همکاری با 

شهید رجایی
تامین ممبران و چسب:نوع همکاری 
98: سال همکاری

Proofmate: مواد ارائه شده  FD-membrane 

200 mm-Proofmate F Grey

راه آهن چابهار: پروژه -58
دموسسه سیدالشه-قرارگاه خاتم: همکاری با 

قرارگاه خاتم موسسه جواداالئمه
تن تامین سوپر فوق روان کننده ب:نوع همکاری 

و مالت تعمیراتی 
96-97: سال همکاری

Bitucoat: مواد ارائه شده  AR 180-Optima 272-

Lanko 732-Lanko 741-Optima 272-Optima 277 C-

Lanko 731

مالیر-راه آهن کرمانشاه:پروژه -59
جهاد نصر کرمانشاه:همکاری با 

نتامین فوق روان کننده بت:نوع همکاری 
92: سال همکاری

Chryso:مواد ارائه شده  Fluid ME 450

ایستگاه راه آهن اشکذر: پروژه -60
محورسازان اروند پارسیان: همکاری با 

نتامین فوق روان کننده بت:نوع همکاری 
94: سال همکاری

Chryso: مواد ارائه شده  Fluid AS 95
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راه آهن کرمانشاه: پروژه -61
تقرارگاه خاتم موسسه بعث: همکاری با 

تامین فوق روان کننده : نوع همکاری 
بتن ضدیخ و روغن قالب

96-97: سال همکاری
Chryso: مواد ارائه شده  Fluid AS 120-DEM 

I-Chryso Xel 384 

مونوریل کرمانشاه: پروژه -62
ناودیس راه: همکاری با 

تامین انواع افزودنی:نوع همکاری 
بتن

94-96: سال همکاری
 Premia 200-Optima:مواد ارائه شده 

284-Chryso Fluid ME 450-Chryso 

Fluid AS 120-

بيمارستان الهادی: پروژه -63
بیمارستان الهادی: همکاری با 

و تامین مالت تعمیراتی:نوع همکاری 
چسب بتن

91: سال همکاری
Lanko: مواد ارائه شده  751 L-Lanko

731-

بيمارستان پاکدشت: پروژه -64
بیمارستان پاکدشت:همکاری با 

زئی تامین آببند کننده دوج:نوع همکاری 
سیمانی

94-95: سال همکاری
Lanko:مواد ارائه شده  226-Lanko 741-

هتل پارسيان آزادی خزر:پروژه -65
هتل پارسیان آزادی: همکاری با 

تامین چسب بتن:نوع همکاری 
91-93: سال همکاری

Lanko:مواد ارائه شده  741-

11صفحه  

شهرک سالمت اصفهان:پروژه -66
شهرک سالمت ارم و : همکاری با 

تعاونی مسکن اطبا
تامین سوپر فوق روان :نوع همکاری 

کننده بتن 
90-94: سال همکاری

- OPTIMA 277 C:مواد ارائه شده 

OPTIMA 284



پروژه برج زمرد سوهانک: پروژه -67
برج زمرد:همکاری با 

تامین آببند کننده :نوع همکاری 
دوجزئی

92-93: سال همکاری
 + Lanko 226-Lanko 222: مواد ارائه شده 

-Latex 222 + - Lanko 751 L

دانشگاه آزاد اسالمي: پروژه -68
واحد تهران غرب

دانشگاه آزاد اسالمی :همکاری با 
ان تامین سوپر فوق رو:نوع همکاری 

کننده و روغن قالب و عمل آورنده
95: سال همکاری

- Chryso Cure AR:مواد ارائه شده 

DEM I-Optima 284

مترو اهواز: پروژه --69
کیسون: همکاری با 

ان تامین سوپر فوق رو:نوع همکاری 
کننده بتن وچسب

93-9: سال همکاری
 Optima IR 278 -Fix: مواد ارائه شده 

All High Tack-Fix all crystal UK-Fix all 

high Crystal -Arshia 1CP Foam-

Accelerator 1 CP-

تختخوابي طبس100بيمارستان :  پروژه -70
آثار طوس: همکاری با 

تامین چسب کاشی خمیری و : نوع همکاری 
پودری و چسب بتن

90-91: سال همکاری
-Lanko 505-Lanko Tile Bond -GP: مواد ارائه شده 

Lanko 512 White-Lanko 226-Lanko 751 L-Lanko 

505

پردیسان قم: پروژه -71
ترموسسه عمران نور گس: همکاری با 

ی و تامین مالت تعمیرات:نوع همکاری 
گروت

91: سال همکاری
 Lanko 751 L -Lanko: مواد ارائه شده 

Epoxy Paste 31-Silica sand-Lanko 731-

Pagel V 40 

-پرستيژلند: پروژه -72
اصفهان

شرکت دقیق: همکاری با 
وق تامین سوپر ف:نوع همکاری 

روان کننده بتن
90-94: سال همکاری

 Optima IR: مواد ارائه شده 

277-Optima 277 C
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دنيروگاه فردوسي مشه:  پروژه -73
شرکت احداث و توسعه : همکاری با 

نیروگاههای مپنا
التامین گروت مقاومت با:نوع همکاری 
98: سال همکاری

V1/50 Pagel: مواد ارائه شده  Non-

Shrinking Grout

تصفيه خانه قم: پروژه -74
شرکت بامراه: همکاری با 

تامین انواع افزودنی:نوع همکاری 
بتن

92-97: سال همکاری
Chryso: مواد ارائه شده  Fluid ME 

450-Chryso Air G 100-Lanko 732-

Chryso Air G 100-Chryso MS IR 910-

Optima 270 R -

تصفيه خانه: پروژه -75
فاضالب کرج
شرکت ژیان: همکاری با 

تامین سوپر:نوع همکاری 
فوق روان کننده و عمل 

آورنده
93-9: سال همکاری

 Optima IR: مواد ارائه شده 

277-Optima 277 C-Chryso 

Cure AR-

فوالد جهان آرا:  پروژه -76
ملی ساختمان و : همکاری با 

فوالد جهان آرا
ق تامین سوپر فو:نوع همکاری 

روان کننده بتن 
95-96: سال همکاری

 Chryso MS IR: مواد ارائه شده 

910-Chryso Optima -

معدن سنگان: پروژه -77
کیسون: همکاری با 

تامین انواع :نوع همکاری 
افزودنی های بتن

96-97: سال همکاری
Chryso: مواد ارائه شده  Plast

RMC-Chryso Cure AR-Chryso Fluid 

AS 120-Lanko 731-Lanko 741

Chryso Xel 384-Lanko 243
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طرح توسعه ساختمان: پروژه -78
اجالس تهران

پیمانکار خصوصی: همکاری با 
یتامین چسب پرسالن: نوع همکاری 
92: سال همکاری

lanko:مواد ارائه شده  sac28



پل سردشت:پروژه -79
ناو دیس راه:همکاری با 

تامین فوق روان :نوع همکاری 
کننده بتن

91-92: سال همکاری
Fuid: مواد ارائه شده  me450

سيتي سنتر اصفهان:پروژه -80
شرکت دقیق:همکاری با 

تامین سوپر فوق روان ::نوع همکاری 
کننده بتن 

90-94: سال همکاری
- OPTIMA 277 C: مواد ارائه شده 

OPTIMA 284

زتونل مترو تبری: پروژه -81
:همکاری با 

تامین ماده آب :نوع همکاری 
بند کننده 

94-93: سال همکاری
lanko226: مواد ارائه شده 

سد چشمه عاشق:پروژه -82
:همکاری با 

تامین روان کننده :نوع همکاری 
بتن 

89-88: سال همکاری

PLAST CER-:مواد ارائه شده 

پل جوادیه: پروژه -83
:همکاری با 

تامین آب بند:نوع همکاری 
کننده و چسب بتن 

89-88: سال همکاری
-Lanko741:مواد ارائه شده 

Lanko 226

جتونل انقالب سنند:پروژه -84
:همکاری با 

تامین سوپرفوق : نوع همکاری 
روان کننده بتن و زودگیر 

شاتکریت
92-91: سال همکاری

 ,Optima 277:مواد ارائه شده 

Sprayset HBP,Air G100
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سد هایقر:پروژه -85
:همکاری با 

تامین روان کننده: نوع همکاری 
و فوق روان کننده بتن 

89-88: سال همکاری
Plast:مواد ارائه شده  CER , AS-95-

Air G100

نسد شاه عروس افغانستا: پروژه -86
مشارکت پرهون-تابلیه:همکاری با 

تامین سوپر فوق روان :نوع همکاری 
کننده بتن 

91-92: سال همکاری
Optima 270-Fluid AS-105:مواد ارائه شده 

پل دریاچه اروميه:پروژه -87
صدرا:همکاری با 

تامبن سوپر فوق:نوع همکاری 
روان کننده بتن

87-88: سال همکاری
optima: مواد ارائه شده  250

بانک مرکزی:پروژه -88
شرکت پارتانا:همکاری با 

تامین سوپر فوق روان :نوع همکاری 
کننده

89-90: سال همکاری
optima270:مواد ارائه شده 

تونل نيایش:پروژه -89
ایرانشهر:همکاری با 

تامین روان کننده :نوع همکاری 
مایعبتن،زودگیر شاتکریت پودری و

89-90: سال همکاری
sprayset:مواد ارائه شده  HBP-ME-480

سد ژاوه:پروژه -90
شرکت ژیان:همکاری با 

تامین سوپر فوق روان :نوع همکاری 
کننده و دیرگیر کننده 

91-89: سال همکاری
 Optima 277 , Optima:مواد ارائه شده 

270 ,Tard CHR,Air G 100
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بيمارستان نيکان: پروژه -91
بیمارستان نیکان:همکاری با 

تامین چسب کاشی :نوع همکاری 
خمیری و آب بند کننده دوجزئی

88-89: سال همکاری
lanko: مواد ارائه شده  226-lanko 505

سالن ترانزیت فرودگاه :پروژه -92
مهرآباد

شرکت صنعتی مهرآباد:همکاری با 
ی تامیتن چسب پرسالن: نوع همکاری 
90-91: سال همکاری

lanko:مواد ارائه شده  sac28

4سد کارون :پروژه -93
موسسه سپاسد:همکاری با 

تامین زودگیر و چسب بتن:نوع همکاری 
89: سال همکاری

lanko224-lanko 751: مواد ارائه شده 

سد اوما اویا سریالنکا:پروژه -94
شرکت فراب:همکاری با 

رای تامین فوم و رزین پلی یورتان ب:نوع همکاری 
تنتزریق و آب بندی وسوپر فوق روان کننده ب

93-95: سال همکاری
optima:مواد ارائه شده  270,foam seal,pur-o-stop hf
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شهرک ساحلي آراد: پروژه -95
پیمانکار خصوصی: همکاری با 

دو تامین آببند کننده: نوع همکاری 
جزئی سیمانی و چسب بتن 

97-99: سال همکاری
lanko: مواد ارائه شده  226-

lanko741L

استخر مجتمع ارغوان:پروژه -96
پیمانکار خصوصی:همکاری با 

تامین و اجرای آببند :نوع همکاری 
کننده دوجزئی سیمانی 

87: سال همکاری
lanko:مواد ارائه شده  226-lanko751L



انمجتمع دیپلمات تهر: پروژه -98
سازنده خصوصی:همکاری با 

ده تامین آب بند کنن:نوع همکاری 
دو جزئی و آب بند کردن استخر

88: سال همکاری
lanko226: مواد ارائه شده 

مپتروشيمي ایال:پروژه -99
المپتروشیمی ای:همکاری با 

تامین گروت : نوع همکاری 
مقاومت باال

96-97: سال همکاری
V1/50 Pagel: مواد ارائه شده 

Non-Shrinking Grout

ميدان الغدیر: پروژه -100
پیمانکار خصوصی:همکاری با 

تامین و اجرای آببند :نوع همکاری 
کننده وجزئی سیمانی

87: سال همکاری
lanko:مواد ارائه شده  226-lanko751L
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سيمان هرمزگان: پروژه -97
سیمان هرمزگان : همکاری با 

تامین گروت مقاومت باال : نوع همکاری 
90: سال همکاری

Pagel:مواد ارائه شده  V1/50

پروژه انبوه سازی کرمانشاه: پروژه -101
شرکت کیسون: همکاری با 

:نوع همکاری 
90: سال همکاری

Chryso: مواد ارائه شده  Xel 384 

بازسازی هتل آزادی تهران: پروژه-102
کتینگ شانگهای چین:همکاری با

تامین انواع چسب های : نوع همکاری
یکاشی،مالت آببندی و پودر های بندکش

89-91: سال همکاری
Chryso:مواد ارائه شده  Fluid AS 105-Lanko 

226-Lanko 751 L-Lanko 731-V1/50 Pagel

Non-Shrinking Grout-Lanko TTB-Lanko Tile 

Grout Beige-Lanko 226-Fix All High Tack



مجتمع ساحلي فروردین: پروژه -103
پیمانکار خصوصی:همکاری با 

تامین آببند کننده دو:نوع همکاری 
جزئی  سیمانی و چسب بتن 

98-96: سال همکاری
lanko:مواد ارائه شده  226-lanko741L

مجتمع ساحلي دژاوو: پروژه -104
پیمانکار خصوصی: همکاری با 

ه دو تامین آببند کنند: نوع همکاری 
جزئی  سیمانی و چسب بتن 

98-99: سال همکاری
lanko:مواد ارائه شده  226-

lanko741L

مجتمع ساحلي رماک:پروژه -105
پیمانکار خصوصی: همکاری با 

ی  تامین آببند کننده دو جزئ:نوع همکاری 
سیمانی و چسب بتن 

99: سال همکاری
lanko: مواد ارائه شده  226-lanko741L

شهرک بوعلي-برج مسکوني شهرداری: پروژه -106
پیمانکار خصوصی: همکاری با 

ی و تامین آببند کننده دو جزئی  سیمان:نوع همکاری 
چسب بتن 

88: سال همکاری
lanko:مواد ارائه شده  226-lanko741L
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موسسه خدمات درماني محب: پروژه -107
:همکاری با 

:نوع همکاری 
91: سال همکاری

 Lanko 501 -Lanko 512-Lanko:مواد ارائه شده 

Tile Bond -GP-Lanko 741

پروژه مسکوني صدف: پروژه -108
ف پردیس بین المللی شری:همکاری با 

کیش
:نوع همکاری 
95: سال همکاری

Chryso: مواد ارائه شده  Cure AR



بانک ایران زمين مشهد:پروژه -109
:همکاری با 

:نوع همکاری 
96: سال همکاری

Chryso: مواد ارائه شده  MS IR 910

دانشگاه آزاد:پروژه -110
تام ایران خودرو:همکاری با 

:نوع همکاری 
94: سال همکاری

Chryso:مواد ارائه شده  Cure AR-

ت شرکت ساختماني بانک مل:پروژه -111
:همکاری با 

:نوع همکاری 
91-92: سال همکاری

Chryso: مواد ارائه شده  Fluid AS 105-

کارگاه توليد بتن همت:پروژه -112
موسسه ایستاب: همکاری با 

:  نوع همکاری 
93-94: سال همکاری

-Optima 277 C:مواد ارائه شده 

Optima273-Optima 284-Chryso Spray Set 

HBP-Expander IR 180
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نيروگاه هنگام : پروژه -113
3مپنا توسعه : همکاری با 

ال تامین گروت مقاومت با: نوع همکاری 
98-99: سال همکاری

pagelv1/50:مواد ارائه شده 

نيروگاه زرند کرمان:پروژه -114
2مپنا توسعه :همکاری با 

ال تامین گروت مقاومت با: نوع همکاری 
99: سال همکاری

pagelv1/50:مواد ارائه شده 



سد خداآفرین:پروژه -115
سابیر:همکاری با 

:نوع همکاری 
95: سال همکاری

OPTIMA 277 C-AG100: مواد ارائه شده 
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تسویه خانه فاضالب جنوب تهران: پروژه -116
جنرال مکانیک:همکاری با 

یتامین افزودنی های بتن و مالت های تعمیرات:نوع همکاری 
94-95: سال همکاری

fluid me 450: مواد ارائه شده 

,lanko731,lanko732 

نيروگاه چابهار:ه پروژ-117
2گروه مپنا توسعه :همکاری با 

تامین گروت مقاومت باال:نوع همکاری 
99: سال همکاری

pagel:مواد ارائه شده  v1/50

نيروگاه خرم آباد: پروژه-118
2مپنا توسعه :همکاری با 

ال تامین گروت مقاومت با: نوع همکاری 
99: سال همکاری

pagelv1/50: مواد ارائه شده 

نيروگاه زنجان: پروژه -119
1مپنا توسعه : همکاری با 

تامین گروت مقاومت باال : نوع همکاری 
98: سال همکاری

pagelV40:مواد ارائه شده 

نيروگاه دوکوهه: پروژه -120
3مپنا توسعه : همکاری با 

تامین گروت مقاومت باال : نوع همکاری 
98: سال همکاری

pagelV150:مواد ارائه شده 



نيروگاه غرب کارون:پروژه -121
1مپنا توسعه : همکاری با 

تامین گروت مقاومت باال : نوع همکاری 
99: سال همکاری

pagelV40: مواد ارائه شده 

نيروگاه سيرجان:پروژه -122
2مپنا توسعه : همکاری با 

تامین گروت مقاومت باال : نوع همکاری 
99: سال همکاری

pagelV40:مواد ارائه شده 

نيروگاه تربت حيدریه:پروژه -123
1مپنا توسعه : همکاری با 

تامین گروت مقاومت باال : نوع همکاری 
99: سال همکاری

pagelV40: مواد ارائه شده 

نيروگاه اروميه: پروژه -124
2مپنا توسعه : همکاری با 

تامین گروت مقاومت باال : نوع همکاری 
98-99: سال همکاری

pagelv1/50:مواد ارائه شده 

21صفحه 

سد  مخرني شهدای گمنام: پروژه -125
جهاد نصر کرمانشاه: همکاری با 

نتامین سوپر فوق رروان کننده بت: نوع همکاری 
90: سال همکاری

optima 270-pagelv40: مواد ارائه شده 

سد مروک : پروژه -126
جهان کوثر: همکاری با 

نتامین فوق روان کننده بت: نوع همکاری 
89-90: سال همکاری

plast: مواد ارائه شده  CER



نيروگاه شيروان: پروژه -128
3مپنا توسعه : همکاری با 

تامین گروت مقاومت باال :نوع همکاری 
98: سال همکاری

pagelV150: مواد ارائه شده 

نيروگاه فردوسي مشهد:پروژه -129
گروه مپنا: همکاری با 

تامین گروت مقاومت باال : نوع همکاری 
97-98: سال همکاری

pagelV150:مواد ارائه شده 

معدن رضوان:پروژه -130
انشرکت پدیده کاوش ایرانی: همکاری با 

تامین و اجرای آب بندی : نوع همکاری 
مخازن 

99: سال همکاری
Lanko:مواد ارائه شده  226,Lanko 731 , 

Lanko 732 , Lanko 741 , Pagel V40, 

Proofmate F

سيمان سردار: پروژه -131
سیمان سردار: همکاری با 

ن تامین فوق روان کننده بت: نوع همکاری 
89: سال همکاری

FLUID AS 105: مواد ارائه شده 
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سد باالخانلو: پروژه -132
موسسه خارادژ: همکاری با 

تامین سوپر فوق روان: نوع همکاری 
کننده بتن

94: سال همکاری
FLUIFD ME 450: مواد ارائه شده 

سد نازلو: پروژه -133
گیلبان و قاال عمران: همکاری با 

تامین روان کننده بتن : نوع همکاری 
90: سال همکاری

PLAST 209: مواد ارائه شده 



سد ایوشان: پروژه -134
موسسه علی ابن علی طالب: همکاری با 

تامین سوپر فوق روان کننده بتن: نوع همکاری 
89-91: سال همکاری

OPTIMA 277-HP2: مواد ارائه شده 

سد جاميشان: پروژه -135
جهادنصر کرمانشاه: همکاری با 

تامین افزودنی بتن: نوع همکاری 
90: سال همکاری

-FLUID AS 105: مواد ارائه شده 

XEL384-SILICAT AR12

سد سومار: پروژه -136
موسسه بعثت: همکاری با 

تامین واتراستاپ:نوع همکاری 
91-96: سال همکاری

WATER STOP: مواد ارائه شده 

سد گاوی: پروژه -137
جهان کوثر: همکاری با 

ده تامین سوپر فوق روان کنن:نوع همکاری 
بتن

91: سال همکاری
AR105-ME450: مواد ارائه شده 

سد کوچری: پروژه -138
موسسه جواداالئمه:همکاری با 

تامین مالت تعمیراتی: نوع همکاری 
91: سال همکاری

-LANKO731: مواد ارائه شده 

LANKO732-LANKO113

سد کنگير: پروژه -139
موسسه بعثت: همکاری با 

نتامین فوق روان کننده بت: نوع همکاری 
93-94: سال همکاری

ME450:مواد ارائه شده 
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سد آناهيتا: پروژه -140
شرکت گرانسا پارس: همکاری با 

تنتامین سوپر فوق روان کننده ب: نوع همکاری 
94: سال همکاری

PREMIA200: مواد ارائه شده 
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مجتمع مس سمگون: پروژه -141
مهد امید آرین:همکاری با 

تامین گروت: نوع همکاری 
90: سال همکاری

PAGEL V40: مواد ارائه شده 

راه آهن  کرمانشاه مالیر: پروژه -142
جهاد نصر کرمانشاه:همکاری با 

تنتامین فوق روان کننده ب: نوع همکاری 
92: سال همکاری

ME450: مواد ارائه شده 

پتروشيمي مروارید: پروژه -143
پتروشیمی مروارید:همکاری با 

تامین گروت مقاومت باال: نوع همکاری 
93: سال همکاری

PAGELV150: مواد ارائه شده 

تونل گالب: پروژه -144
موسسه فاطر:همکاری با 

نده تامین سوپر فوق روان کن: نوع همکاری 
بتن

93: سال همکاری
PREMIA280C: مواد ارائه شده 

ساختمان تشخيص مصلحت نظام: پروژه -145
تدبیر عمران بلند پایه:همکاری با 

دهتامین روان کننده بتن و عمل آورن: نوع همکاری 
93: سال همکاری

PLAST209-CURE AR: مواد ارائه شده 



تونل دز: پروژه -146
موسسه حراء:همکاری با 

تنتامین دیر گیر کننده ب: نوع همکاری 
94: سال همکاری

TARD CHR: مواد ارائه شده 

جهرم-تاسيسات تقویت فشار گاز خنج: پروژه -147
سکاف:همکاری با 

تامین گروت مقاومت باال: نوع همکاری 
94: سال همکاری

PAGELV150: مواد ارائه شده 

تونل پونه: پروژه -149
موسسه حراء:همکاری با 

تامین زودگیر شاتکریت مایع: نوع همکاری 
94: سال همکاری

CHRYSOJET 25AF: مواد ارائه شده 

تونل کرمان: پروژه -150
موسسه حراء:همکاری با 

تامین سوپر فوق روان کننده بتن: نوع همکاری 
94: سال همکاری

OPTIMA 280C: مواد ارائه شده 

تهویه تونل نيایش: پروژه -148
موسسه حراء:همکاری با 

تامین سوپر فوق روان کننده بتن: نوع همکاری 
94: سال همکاری

FLUIF ME 450: مواد ارائه شده 
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سد نرماب: پروژه -151
سپاسد:همکاری با 

تامین سوپر فوق روان کننده بتن: نوع همکاری 
99-1400: سال همکاری

OPTIMA272:مواد ارائه شده 



پایانه شرق: پروژه -152
شرکت سامان بیس:همکاری با 

تامین فوق روان کننده بتن: نوع همکاری 
94: سال همکاری

FLUIF AS 120: مواد ارائه شده 

مرکز خرید رویال: پروژه -153
رویال ساختمان آریا:همکاری با 

تامین چسب کاشی: نوع همکاری 
95-96: سال همکاری

LANKOSAC28: مواد ارائه شده 

ایران مال: پروژه -154
پرلیت: همکاری با 

تامین سوپر فوق روان کننده بتن: نوع همکاری 
96: سال همکاری

OPTIMA284: مواد ارائه شده 

نيروگاه داالهو: پروژه -155
فراب:همکاری با 

تامین گروت مقاومت باال: نوع همکاری 
96: سال همکاری

PAGEL V150:مواد ارائه شده 

نيروگاه کهنوج: پروژه -156
2مپنا توسعه :همکاری با 

تامین تجهیزات و فوم آببندی: نوع همکاری 
96: سال همکاری

PACKER,MEMBRANE,PURE-O-STOP:مواد ارائه شده 

سد نمرود: پروژه -157
سپاسد:همکاری با 

تامین فوق روان کننده بتن: نوع همکاری 
98: سال همکاری

FLUID AS120:مواد ارائه شده 

26صفحه 





سال همکاری مواد ارائه شده نوع همکاری همکاری با 

92-89

Optima 270-Chryso Fluid AS 105-Chryso Xel

650-Chryso Cure AR-Lanko 751 L

Lanko 731-Silirub N Gray-Soudaflex 40 FC 

Gray-Lanko 701-Lanko NSG-Pagel V40

V2/80 Pagel Non-Shrinking Grout-Soudaflex

40 FC Gray-Pagel V 40 -Optima IR 277

Optima 250-Optima 270-Premia 199-

Optima 270 R-Chryso Fluid AS 95-Chryso 

Fluid AG-Chryso Fluid AG 05 -Chryso Fluid 

ME 450-Chryso Fluid IR HP2-Chryso Fuge E-

Chryso Fuge ME 610-Chryso Plast CER-Chryso

Xel 384-Chryso Plast RMC-Silicate AR-12-

Chryso Jet 21 AF-Chryso Cure AR-DEM -Lanko

505-Lanko Tile Bond -GP-Lanko Tile grout 

White-Lanko 226-Lanko 224-Lanko K11-

Lanko 732-Lanko 113-Silirub N Gray-

Soudaflex 40 FC Gray-Soudaflex 40 FC 

White-Lanko 701-Lanko NSG

-Lanko 243-Chryso Fluid ME 450-Chryso Fluid 

IR HP2-Chryso Plast 209 -Lanko 512-Lanko 

226-Lanko 751 L-Optima IR 277-Chryso Xel

650-Lanko 741-Chryso MS IR 920

-تامین انواع افزودنی های بتن 
–مالت های نعمیراتی –ماستیک

–زودگیر شاتکریت –چسب بتن 

....گروت و 

شرکت پل و ابنیه 

89 Lanko 226-Lanko 751 L مالت آب بند کننده بتن و تامین
چسب بتن 

شرکت پل و ساختمان ره سا 

96-92 Chryso Xel 650-Chryso Xel 384-Lanko 

751 L-Pagel U 40-Pagel U 40 Fiber-

V2/80 Pagel Non-Shrinking Grout -

Expander IR 180-Lanko 741-M.S.F-F.P.S-

-Pagel V 40

Lanko 732-25 kg-

–گروت –تعمیراتی تامین مالتهای

زودگیر بتن و منبسط کننده
شرکت مقاوم سازی پل و ابنیه 

داتیس

92 Chryso Fluid AG-Chryso Fuge ME 610 روان کننده بتن تامین فوق شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا 

97-96 Pur-O-Stop-Pur-O-Stop FS-C پلی یورتان جهت آب تامین فوم
بندی و تزریق 

شرکت مهندسی پل و ساختمان 
الموت 
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سال همکاری مواد ارائه شده نوع همکاری همکاری با 

95-91

Optima 270-Premia 199-Chryso MS IR 920-

Optima 277 C-Chryso Fuge ME 620-Premia 

199 -Soudaflex 25 Betongrijs-Soudal Primer 

100-Soudaflex 40 FC Gray-Chryso MS IR 

910-

سوپر فوق روان کننده بتن و ماستیک های تامین
درزگیر

سازمان عمران شهرداری اصفهان

94-92 Soudaflex 25 Betongrijs-Soudal Primer 

100-Soudaflex 40 FC Gray-Soudaflex

40 FC Gray-Soudal Primer 100-

های درزگیرتامین ماستیک سازمان نوسازی و بهسازی استان 
اصفهان

95 Optima 270-Optima 277 C-Optima IR 

277-
تامین سوپر فوق روان کننده بتن  شرکت سامان گستر اصفهان 

94-93 Optima 284-Chryso Xel 384-Lanko 

226-Lanko 741
بتن ، تامین سوپر فوق روان کننده

ضدیخ و چسب بتن 
شرکت صفا بام اصفهان 

91-89 Optima 270-Optima 280-Chryso Plast 

209 K
تامین کننده روان کننده و سوپر فوق

کننده بتن روان
شرکت نصر اصفهان 

90-89 Lanko TTB-Lanko Tile Bond -GP-SAC 

28-Lanko Tile Grout Vanilia-Lanko 751 

L-Lanko 731-Lanko 732-Lanko 226-

انواع چسب کاشی ، پودربند تامین
کشی و مالتهای تعمیراتی 

شرکت صنعتی مهرآباد

92-91 Lanko 751 L -Lanko 732-Lanko 731 تامین مالت تعمیراتی و چسب بتن  شرکت هواکار پایش و پاالیش

92-89 Optima 250 -Chryso Fluid AS 105-

Lanko Tile Bond -GP-Lanko NSG-

V1/50 Pagel Non-Shrinking Grout-

Optima 270-

تامین سوپر فوق روان کننده و فوق
روان کننده بتن ، چسب کاشی و 

گروت

شرکت خاک سازه پردیسان 

96 Proofmate F Black ممبران تامین شرکت شهربازی سازان پردیس 
نوشیروانی بابل

97 Chryso MS IR 910 ژل میکرو سیلیس تامین شرکت مهندسی رهاب گستر 
پردیس
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سال همکاری مواد ارائه شده نوع همکاری همکاری با 

91-89

Optima 250-Optima 270-Chryso Fluid AS 

105-Chryso Fluid AS 95-Chryso Plast CER-

Chryso Plast 209-Chryso Cure AR-DEM-Lanko

224-Lanko 731-Soudafoam 1K-Lanko NSG-

Chryso Fuge ME 610-Lanko 224

و فوق تامین سوپر فوق روان کننده
روان کننده بتن ، آب بند کننده ، 
مالت تعمیراتی و عمل آورنده بتن 

شرکت پژوهش صنعت پرند

93 V1/50 Pagel Non-Shrinking Grout مقاومت باال تامین گروت شرکت پتروشیمی مروارید 

92-89 Lanko 505-SAC 28-Lanko Tile Grout 

Brown-Lanko Tile Grout Beige-Lanko 

Tile Grout Vanilia-Lanko Tile Grout 

Cream-Lanko Tile Grout Silver grey-

چسب کاشی و پودر های تامین انواع
بندکشی رنگی

شرکت پویا تجارت مروارید

99-92 V1/50 Pagel Non-Shrinking Grout -

Metal packer grease nipple 10*160 

mm-Proofmate FD-membrane 200 mm-

Proofmate F Black -Pur-O-Stop-Pagel V 

40-

مقاوت باال تامین ممبران و گروت شرکت احداث و توسعه نیروگاههای 
سیکل ترکیبی مپنا

(1.2.3)توسعه 

89 premia 196 روان کننده بتن تامین سوپر فوق شرکت  خدمات مهندسی خط و 
ابنیه فنی راه آهن

94-89 XEL 650-DEM تامین زودگیر کننده بتن و روغن 
قالب

شرکت پارس تابلو 

91-89 OPTIMA 270 تامین سوپر فوق روان کننده بتن  شرکت صدرا  

96-89 LANKO226-751-731-732-512-

SAC 28
تامین مالت های 

تعمیراتی،گرون،چسب کاشی و مالت 
آببندی

شرکت رادیاب
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سال همکاری مواد ارائه شده نوع همکاری همکاری با 

95-89 LANKO731-732-243 تامین مالت های تعمیراتی شرکت تکناب

89 ME450-PLAST CER-DEM تامین افزودنی های بتن شرکت پایاهور

91-89 AIR G 100 تامین حباب ساز بتن شرکت استراتوس 

89 PAGEL V1/50 تامین گروت مقاومت باال شرکت نیر پارس

90-89 LANKO732 –LANKO701 تامین مالت تعمیراتی و گروت شرکت پرمایون

90-89 Pagel v1/50 تامین گروت مقاومت باال شرکت کاریزهیدرو سازه

90-89 ME450-XEL384-LANKO751 تامین فوق روان کننده بتن و چسب 
بتن و ضد یخ

شرکت شارصنعت انرژی

90-89 FLUID ME 450-PLAST209-XEL384-

DEM
تامین انواع افزودنی بتن شرکت دبله

90-89 PLAST209-LANKO731-LANKO751 تامین افزودنی های بتن و مالت 
تعمیراتی

شرکت نام آوران نصر سمنان

89 LANKO512-LANKO751-LANKO731-

LANKO732-LANKO243
تامین انواع چسب کاشی و مالت 

تعمیراتی
شرکت پوشش نمای توس

89 PAGEL V1/50 تامین گروت مقاومت باال شرکت خاک و سنگ

96-89 ME450/SILICATE AR 12 تامین فوق روان کننده و سیلیکات 
سدیم

شرکت ارسا ساختمان

30صفحه  



سال همکاری مواد ارائه شده نوع همکاری همکاری با 

89 PLAST209 تامین روان کننده بتن شرکت جهاد توسعه منابع آب

89 FLUID AS 95 تامین فوق روان کننده بتن شرکت البرز پونل

89 PLAST CER-PLAST209-AS 105 تامین افزودنی بتن شرکت پژوهش صنعت پرند

91-89 LANKO SAC28-LANO 731 تامین انواع چسب کاشی شرکت نماسنگ صدر

89 LANKO 226 تامین آب بند کننده شرکت ایتال البرز

89 LANKO751-LANKO732-FLUID AS 

105
تامین فوق روان کننده بتن و چسب 

بتن و مالت تعمیراتی
شرکت پونگین

89 LANKO226-LANKO751 تامین آببند کننده شرکت سازه های صنعتی آذران

89 LANKO226-LANKO751 تامین آب بند کننده شرکت سخت ستون

89 LANKO731 تامین مالت تعمیراتی  شرکت نیرو پژوه

89 FLUID AS 95-XEL 384 تامین فوق روان کننده بتن شرکت ارشد سازه توس

90-89 LANKO226-LANKO751-LANKO732 تامین آب بند کننده شرکت بیر

89 LANKO751 تامین چسب بتن موسسه خدمات رفاهی کشتی رانی
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1400-90 FLUID AS95-LANKO SAC 28-

LANKO731-LANKO732
مالت های تعمیراتی -انواع افزودنی بتن

و آببند کننده و چسب کاشی
شرکت حصار پوشش فارس

90 FLUID AS 105-fugE تامین فوق روان کننده بتن و آببند 
کننده

شرکت  باالگر

91-89 PREMIA 196 تامین فوق روان کننده شرکت سازان سنگ ساالر

97-90 OPTIMA 272 تامین سوپر فوق روان کننده بتن  شرکت آب و خاک

96-90 TARD CHR-LANKO732 تامین افزودنی های بتن و چسب بتن شرکت اویول

90 OPTIMA 270R-XEL 384 د تامین سوپر فوق روان کننده بتن و ض
یخ

شرکت آذیندال

90 FLUID AS 105 تامین فوق روان کننده بتن شرکت جهادنصر یزد

91-90 FLUID AS 95-FUGE ME 610-XEL 384 تامین فوق روان کننده بتن و ضدیخ شرکت برودتی و حرارتی نیک

90 OPTIMA270-OPTIMA277-

FLUID HP2
تامین سوپر فوق روان کننده بتن شرکت تهران گروپ

90 FLUID ME50 تامین فوق روان کننده بتن سازمان توسعه راه های ایران

90 FLUID HP2 تامین سوپر فوق روان کننده بتن و 
مالت تعمیراتی

شرکت سامان بیس

90 CHRYSO JET 25 AF-F تامین زودگیر شاتکریت مایع شرکت راه سازی و عمران ایران
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91 OPTIMA280 تامین سوپر فوق روان کننده بتن  شرکت جهاد توسعه خدمات 
زیربنایی

92-90 FLUIF AS 105 تامین فوق روان کننده بتن و چسب 
کاشی 

خاک سازه پردیسان

97-91 PREMIA 224 تامین سوپر فوق روان کننده بتن شرکت ایثارکرمانشاه

94-91 LANKO751-LANKO732-EXPANDER 

IR 180
تامین مالت های تعمیراتی و چسب 

بتن
شرکت شمس عمران

91 PLAST209 تامین روان کننده بتن  شرکت بردو

93-91 FLUID AS 105-AS95-ME450-

PLAST209-LANKO 512-LANKO741-

LANKO224-LANKO731-LANKO732

تامین انواع افزودنی و چسب کاشی و 
مالت های تعمیراتی

شرکت برسام آردین 

91 LANKO226-PAGELV40 تامین آببندکننده بتن و گروت شرکت نبرد لوله قائم

93-91 FLUID HP2-PAGELV40 تامین فوق روان کننده بتن و گروت شرکت فراسازه دج کابان

92-91 LANKO226-LANKO741 تامین آببند کننده شرکت ایستا ثافیسیا

91 OPTIMA234-AIRG100 تامین سوپرفوق روان کننده بتن و 
حبابزا

شرکت راه سر

91 FLUID HP2-FLUID AS 105 تامین فوق روان کننده بتن شرکت آرمه تاب بنیان

92-91 LANKO226-LANKO751 تامین آببند کننده شرکت اسکان ایران

33صفحه  



سال همکاری مواد ارائه شده نوع همکاری همکاری با 

93-91 FLUID AS 105-ME610 تامین فوق روان کننده بتن شرکت نصب نیرو

91 LANKO505-LANKOSAC 28-

LANKO226-LANKO751
تامین انواع چسب کاشی و مالت 

آببندی
شرکت تابان شهر

91 OPTIMA277 تامین سوپر فوق روان کننده بتن  شرکت پرهون طرح

91 LANKO512 H تامین چسب هبلکس شرکت هبلکس مشهد

97-91 Pur-O-Stop

Proofmate F Black
تامین تجهیزات آببندی شرکت پارسیان مهارسنگ

91 OPTIMA277C تامین سوپر فوق روان کننده بتن شرکت  البرز کومه

91 Pagel V1/50 تامین گروت مقاومت باال  شرکت بونیز سازه

92-91 TARD CHR-MS900 تامین دیر گیر کننده بتن و ژل 
میکروسیلیس

شرکت بهسرا

92-90 PAGEL V40-PAGELU40 تامین گروت و مالت تعمیراتی شرکت تابلیه

96-91 LANKO501-LANKO505-LANKO512-

LANKOSAC28-LANKO226-

LANKO751

تامین آببند کننده و انواع چسب کاشی شرکت نوین پوشش آیبک

94-92 PLAST209 تامین روان کننده بتن شرکت پایند آب کوشا

92 FLUID ME 450 تامین فوق روان کننده بتن شرکت سیمان الرستان
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92-91 LANKO731-LANKO751L تامین چسب بتن و مالت تعمیراتی شرکت هواکار پایش و پاالیش

92 LANKOSAC28-LANKO512 تامین  انواع چسب کاشی شرکت گروه کارخانجات ساران

1400-92 PREMIA199-OPTIMA280 تامین سوپر فوق روان کننده بتن شرکت صنایع سنگ بدیع

93-92 LANKO224-LANKO731-LANKO751-

PAGELU40-FOAM SEAL
ی تامین آببند کننده و تجهیزات آببند

و گروت
شرکت ابزار تونل پیشرو

94-93 LANKO505-LANKOSAC28-

LANKO226-LANKO741-LANKO731
هتامین انواع چسب کاشی و آببند کنند شرکت مانا فریم شیمی 

93 LANKO741 تامین چسب بتن  شرکت صفا فوالد

93 PAGELV40 تامین گروت شرکت زرین برگ

93 PAGEL V40,PAGEL V2-80 تامین گروت شرکت پارس عمران سینا

93 FLUID HP3,ME610 تامین سوپرفوق روان کننده بتن و 
آببند کننده بتن

شرکت زیگورات آسیا گروپ

94 LANKOSAC28-Soudaflex 40 FC 

Gray
تامین درزگیر و چسب کاشی شرکت راه و ابنیه سپهر 

94 FLUID ME450,SPRAYSET HBP,DEM I تامین فوق روان کننده بتن و زودگیر 
شاتکریت و روغن قالب

شرکت  ارسا ساختمان

95 OPTOMA 284 تامین سوپرفوق روان کننده بتن شرکت  تام ایرانخودرو
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95 PAGEL V1/50 تامین گروت مقاومت باال شرکت مهندسی استیم

95 Fix All High Tack تامین چسب درزگیر شرکت نفیس شیشه

95 PAGELV/40 تامین گروت شرکت ایمن سازان الریز

97-95 LANKO 741 تامین چسب بتن  شرکت سایتال ساخت

96 FLUD ME 450 تامین فوق روان کننده بتن شرکت توسعه بتن تابا

96 TARD CHR تامین دیرگیرکننده بتن شرکت آب شکن بوشهر

96 Proofmate F Black تامین چسب  شرکت وینداور

96 LANKO732,LANKO113,LANKO741 تامین مالت تعمیراتی و گروت شرکت مخروط کار

96 PAGELV1/50 تامین گروت مقاومت باال شرکت مدیریت تانا انرژی

96 PREMIA224 تامین سوپر فوق روان کننده بتن شرکت مهندسین مشاور طرح 
ساخت رابین

96 MS920,OPTIMA284 تامین ژل میکروسیلیس و سوپر فوق 
روان کننده بتن

شرکت آبانگان صنعت

96 PAGELV1/50 تامین گروت مقاومت باال شرکت صفا نیکو سپاهان
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94 PLAST209 تامین روان کننده بتن  شرکت  عمران گستر جهادنصر

94 FLUIF AG05 تامین فوق روان کننده بتن  شرکت مهرسازان صبا

94 Soudaflex 40 FC Gray تامین درزگیر  شرکت سازمان نوسازی و بهسازی 
استان اصفهان

94 FLUID AG05 تامین فوق روان کننده بتن شرکت سینا گسترش زاگش

94 PAGELV150 تامین گروت مقاومت باال شرکت آریا نفت شهاب

94 LANKO512H تامین چسب هبلکس  شرکت آرمان فروزان هشتم توس

94 LANKO226,LANKO224,LANKO732,

FOAM SEAL,PURE-O-STOP,OPTIMA 

284

تامین آببند کننده و فوم تزریق و مالت 
تعمیراتی

شرکت پرلیت

97-94 PAGELV1/50 تامین گروت مقاومت باال شرکت چوب فشرده خزر

96-94 PAGELV1/50 تامین گروت مقاومت باال شرکت صنعت چوب تراشه نقطه

98-95 PAGELV1/50 تامین گروت مقاومت باال شرکت  آرین تخته

95 LANKO731 تامین مالت تعمیراتی شرکت  توکا صنعت پایا

95 PAGELV1/50 تامین گروت مقاومت باال شرکت آرین مریم 
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97 FUGEME610-AS105-FUGE E-

LANKO741-LANKO224
تامین سوپر فوق روان کننده بتن آب 

بند کننده
شرکت آتی ساز بتن مازندران

97 PAGELV1/50 تامین گروت مقاومت باال شرکت آرین شیمی

97 PURE-O-STOP تامین رزین آببند کننده شرکت آرین پترو ایده

97 Bitucoat AR 180 تامین امولسیون قیری شرکت معدنی و سد سازی آریا 
جنوب ایرانیان

98 PLAST209 تامین روان کننده بتن  شرکت کرمان موتور 

98 LANKO226 تامین آببند کننده شرکت بازرگانی پیشرو سیاحت

98 OPTIMA 284 تامین سوپر فوق روان کننده بتن شرکت ساختمان سد و تاسیسات 
آبیاری

99 PURE-O-STOP تامین رزین آببند کننده شرکت کاسپین مهارآب

1400-99 OPTIMA284 تامین سوپرفوق روان کننده شرکت اساس سازه جاوید
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