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شركة Petro Chemical Supply Company هي مجموعة عالمية مقرها في إيران تقوم

بتصنيع وتوفير المواد الخام الكيماوية في حاالت مختلفة مع الخبرات الصناعية العميقة. منذ

عام 2002 ، تأسس هدفنا عىل إيجاد مصادر كيميائية تنافسية وتطويرها من إنتاج أنواع مختلفة

بأفضل جودة. تقوم شركتنا بتصدير المواد الكيميائية إىل أكثر من 5 دول في الشرق األوسط

وأفريقيا. من خالل مهاراتنا المهنية في توفير اإلنتاج مباشرة من إدارة المصادر والخدمات

اللوجستية ، يبذل فريقنا قصارى جهده لترتيب كل شيء بأفضل طريقة لتوفير الوضع المناسب

لعمالئنا. مهمتنا هي تزويد متطلبات عمالئنا بمنتجات عالية الجودة وسعر معقول في وقت

أقصر.

معلومات عنا :



تبلغ سعة مصنعنا 3000 مليون طن شهرًيا.

موقع المصنع في جنوب إيران .

تبلغ سعة كل شاحنة وحاويات 20 قدًما 25 طن .

أبيض بالكامل.

كاوستيك صودا فليك كاوستيك صودا فليك ٪٪9999

عبوة غير مقيدة 25 كجم في أكياس جامبو.
SGS الحد األدنى من النقاء ضمان تم التحقق منه بنسبة 99٪ من

معادلة :

NaOH



تبلغ سعة مصنعنا 6000 طن شهرًيا.

مكان المصنع في جنوب إيران.

تبلغ سعة كل شاحنة وحاويات 20 قدًما 23 طن.

تماما ال لون.

صودا كاوستيك سائل صودا كاوستيك سائل ٪4848 ~ ٪ ~ ٪٪5050
IBC DRUMS، BULK & FELAXI TANK :التعبئة

نقاء ٪48 ~ ٪50

فورموال :

 NaOH



مكان المصنع في اصفهان.

تبلغ سعة كل شاحنة وحاويات 20 قدًما 23 طن

تماما ال لون

 أي سعة متاحة

((LABLAB) ألكيل بنزين خطي) ألكيل بنزين خطيIBC DRUMS، 220 LITER، BULK & FELAXI TANK :التعبئة

فورموال :

 C6H5CnH2n+1



Sulfate BicarbonateSulfate Bicarbonate

Sulfate Sodium 99%Sulfate Sodium 99%
أكياس 50 كجم

حجم

1MT أكياس جامبو

MT 1250 أكياس جامبو

التعبئة :

   

مكان المصنع في مشهد.

. MT 25 تبلغ سعة كل شاحنة وحاويات 20 قدًما

أبيض بالكامل.

مسحوق حبيبي.

كبريتات الصوديوم كبريتات الصوديوم ٪٪9999

بيكربونات الصوديومبيكربونات الصوديوم

كبريتات األمونيومكبريتات األمونيوم

۵٬۰۰

       : درجات         

    درجة الغذاء

فورموال :

 Na2SO4

فورموال :

 NaHCO3

فورموال :

(NH4)2SO4



رماد الصودا: كثيف وخفيفرماد الصودا: كثيف وخفيف

أكياس 50 كجم

أكياس جامبو

حجم 

  
التعبئة:

 

 

مكان المصنع في سمنان والمراجي.

سعة كل شاحنة: 25 طن 

.19MT ~ 18 سعة حاويات 20 قدم هي

أبيض بالكامل .

 

جاهز للتحميل بعد الدفع

فورموال :

Na2CO3 CAS Number : 497-19-8 



مكان المصنع في طهران.

سعة كل شاحنة: 25 طن .

سعة الحاويات 20 قدم هي 20 طن .

أبيض بالكامل .

جاهز للتحميل بعد الدفع كلوريد الكالسيوم كلوريد الكالسيوم ٪٪9696

أكياس 25 كجم

أكياس جامبو

التعبئة :

درجة الغذاء

الدرجات الصناعية

درجات :

 

فورموال :

CaCl2

CAS Number 

10043-52-4



مكان المصنع في طهران.

.MT 25 :سعة كل شاحنة

.MT 23 سعة الحاويات 20 قدم هي

اللون األصفر

هيبوكلوريت الصوديوم هيبوكلوريت الصوديوم ٪٪1515

التعبئة :
 

IBC براميل   *   
   *   براميل سعة 220 لتر

   *    حجم
   *   خزان فالكسي

الدرجات الصناعية

درجات :

فورموال :

NaOCl or NaClO

CAS Number 

7681-52-9 



مكان المصنع في طهران.

. MT 25 :سعة كل شاحنة

.MT 24 سعة الحاويات 20 قدم هي

اللون األصفر

  IRON(III) : IRON(III) : كلوريد الحديديككلوريد الحديديك      **    

  FECL3 :FECL3 :    فورموالفورموال    **    

IBC براميل 

براميل سعة 220 لتر  

حجم  

خزان فالكسي 

التعبئة :

 

درجات :

 الدرجات الصناعية

:فورموال

 (FeCl3)

CAS Number 

7705-08-0 check



مكان المصنع في جنوب إيران.

MT 25 :سعة كل شاحنة

.23MT سعة الحاويات 20 قدم هي

ال لون

الفورمالين والفورمالديهايدالفورمالين والفورمالديهايد

: التعبئة

IBC براميل * 

 * براميل سعة 220 لتر

 * حجم

 * خزان فالكسي
 

درجات :

 *  الدرجات الصناعية
*  معمل الصف

فورموال : 

 CH2O (H−CHO).



مكان المصنع في اصفهان.

سعة كل شاحنة: طن25 .

سعة الحاويات 20 قدم 25 طن .

ال لون

 

MONO ETHYLENE GLYCOL ( MEG )MONO ETHYLENE GLYCOL ( MEG )
DE ETHYLENE GLYCOL ( DEG )DE ETHYLENE GLYCOL ( DEG )

 
التعبئة :

 
IBC براميل  * 

 *  براميل سعة 220 لتر
 *  حجم

 *  خزان فالكسي

درجات :

 *  الدرجات الصناعية
*  معمل الصف

: فورموال

 (CH2OH)2



مكان المصنع في طهران.

سعة كل شاحنة: 25 طن .

سعة الحاويات 20 قدم 25 طن.

ال لون

شمع البارافينشمع البارافين
زيت البرافين للتعبئة:

IBC براميل *

* براميل سعة 220 لتر

* حجم

* خزان فالكسي

درجات :

 * الدرجات الصناعية

* معمل الصف
* درجة الطعام

كرتون

شمع البرافين للتعبئة:

CAS Number 

8002-74-2

زيت البارافينزيت البارافين



مكان المصنع في اصفهان.

سعة كل شاحنة: 25 تن.

سعة الحاويات 20 قدم 24 تن.

أبيض حبيبي

 

الكالسيوم هيبوكلوريت الحد األدنى الكالسيوم هيبوكلوريت الحد األدنى ٪٪6565

45 KG DRUMS

    PACKING :

:نقاء

      65% ~ 70%

فورموال :

        Ca(OCl)2 



مكان المصنع في يزد.

.MT 25 سعة كل شاحنة

سعة الحاويات 20 قدم هي تن 23 .

مسحوق أبيض.

( CMC )( CMC )      كربوكسي ميثيل السليلوزكربوكسي ميثيل السليلوز    **  

التعبئة :

 * كجم أكياس 25

 

READY TO LOAD 

 

الدرجات:  

يتوفر ستة تحليل مختلف

فورموال :

(-CH2-COOH)



مكان المصنع في تبريز.

. MT 25 :سعة كل شاحنة

سعة الحاويات 20 قدم هي تن 23 .

ال لون

بيروكسيد الهيدروجينبيروكسيد الهيدروجين

التعبئة :

IBC براميل *

* براميل سعة 220 لتر

* كجم براميل 65

* خزان فالكسي

جاهز للتحميل

 فورموال :

 H2O2



مكان المصنع في طهران.

سعة كل شاحنة: 25 تن.

.MT 23 سعة الحاويات 20 قدم هي

استخدم كمنظفات مواد خام

* SODIUM LAURYL ETHER SULFATE - (SLES)* SODIUM LAURYL ETHER SULFATE - (SLES)
* LINEAR ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID - (LABSA)* LINEAR ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID - (LABSA)

    *  كجم براميل 65

    * براميل سعة 220 لتر

التعبئة :

IBC براميل  *    

    *    خزان فالكسي  

جاهز للتحميل

TEXAPON N70

 

LABSA نقاء : 

96%

 



Office : +982122147345-6

       Whats App : +989128334643

                                  +989125325443

                    Website : www.petrocsc.com

                                    Email :Info@petrocsc.com

 


