
کاتالوگ عمومی
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شرکت تولیدی صنعتی پکا شیمی با استقرار سیستم های استاندارد به عنوان استراتژی سازمان یاد گیرنده و توسعه گرا، 
همواره بر رعایت اصول ذیل برای کلیه ارکان سازمان تاکید دارد:

رضایت مندی مشتریان ، به نحوی که همواره استفاده از محصوالت پکا شیمی را بر سایر محصوالت ترجیح دهند.
تولید و ارایه محصوالت با کیفیت، در حد استاندارد های بین المللی به نحوی که  قابل رقابت با محصوالت مشابه خارجی باشد.

توجه به حفظ محیط زیست به عنوان ارزشمند ترین میراث و دارایی بشر و رعایت استانداردهای زیست محیطی در محیط 
کار و شرایط تولید و همچنین تولید محصوالت سازگار با محیط زیست.

نوسازی و بهبود مستمر با هدف استفاده از تکنولوژی های جدید و تولید محصوالت جدید و متنوع.
تالش نظام یافته جهت توسعه ی صادرات با هدف ارتقا نام و اعتبار محصوالت ایرانی در بازارهای منطقه ای و بین المللی.

سخن مدیر عامل



 ۱۳۷۴: تاسیس شرکت.
 ۱۳۷۷: طـــراحی واحــد تولیـــد رنگ هــــای پــــودری و تهــــیه و 

نصــــب مـــاشین آالت.
 ۱۳۷۸: تولید آزمایشی و ایجاد دانش فنی پایه ساخت رنگ.
 ۱۳۷۹: شنـــاسایی الزامات مورد نیـــاز صنایع خودرو و ورود 

به بـــــازار هـــــدف.
۱۳۷۹: تولیـــد انبوه در مـــقیاس صنعتی.

  ۱۳۸۰: شنــــاسایی الزامات مورد نیاز صـــنایع لـــوازم خــــانگی 
و ورود به بازار هدف.

  ۱۳۸۰: اجرای اولین فاز توسعه (انتقال به کارخانه جدید در 
شهر قــدس).

۱۳۸۴: شناسایی الزامات مورد نیاز صنایع آلومینیوم و ورود 

به بازار هدف.
۱۳۸۶: آغاز دومین فاز توسعه (با آغاز احداث کارخانه جدید 

در شهرک صنعتی شمس آباد).
۱۳۸۸: آغاز صادرات محصوالت مطابق با استانداردهای جهانی .

۱۳۸۹: سومین فاز توسعه انتقال به کارخانه جدیداالحداث 

در شهرک صنعتی شمس آباد (افزایـش ظرفیــت تولید با 
افزایش ۵ خط جدید).

۱۳۸۹: شـــناسایی الزامــــات صنــــایع شیر آالت و اتصــــاالت 

خانگی و صنعتی و ورود به بازار هدف.
۱۳۹۱: شناسایی الزامات رنگ های FBE مخصوص پوشش 

لوله های انتقال آب و میعانات نفتی.
۱۳۹۲: تولید پوشش های دکورال بر پایه پلی اورتان.

مصــــارف  جهت  باکــــتریال  آنتـــی  رنگ هــــای  تولید   :۱۳۹۲

تجهیزات پزشکی و بیمارستانی.
مبـــــنای  بر   TGIC پلـــــی استر  رنگ هــــــای  تولـــــید   :۱۳۹۳

.QUALICOAT گـــــــواهینــــامه
.TGIC FREE ۱۳۹۴: تولید رنگ های پلی استر  

 ۱۳۹۵: اجرای طرح توسعه و نوسازی با افزایش سه خط 
تولید جدید اروپایی و جایگزینی ۴ خط تولید قدیم با خطوط 
جدید اروپایی و افــــزایش خطوط تولید شــــرکت به ۱۲ خط 
تولید و همچنین تغییر ســــاختار تولید بر اســـــاس آخـــــرین 

تکنولوژی های روز .

تاریخچه شرکت
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شرکت تولیدی صنعتی پکا شیمی با اجرای طرح های توسعه و نوسازی مستمر و تالش پیوسته برای 
ارتقا دانش فنی و تکنولوژی خود با تولید محصوالت جدید ، متنوع و با کیفیت قابل رقابت، با رقبای 
منطقه ای و بین المللی در صدد تثبیت جایگاه خود به عنوان بزرگ ترین تولید کننده منطقه و یکی از 
تولید گنندگان بزرگ بین المللی می باشد به نحوی که نام پکاشیمی یک برند ایرانی در صنعت تولید 

انواع رنگ های پودری موجبات افتخار و سربلندی محصوالت ایرانی را فراهم نماید.

چشم انداز
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تولید و مصرف رنگ های پودری الکترو استاتیک در دهه ۶۰ میالدی در صنایع مختلف به عنوان 
جایگزین برخی رنگ های مایع در سطح جهانی گسترش یافت. این رنگ ها روی سطوح به صورت 
پودر خشک اعمال شده و سپس در کوره پخت ، پوشش الزم روی سطح فلز ایجاد می نماید. 
حفاظتی  پوشش  منظور  به  هم  و   (Decorative) تزیینی  رنگ های  عنوان  به  پودری  رنگ های 
(Protective) مصرف می شوند. این پوشش ها به صورت معمول قابلیت اعمال بر روی سطوح فلزی 

را دارا می باشند. این رنگ ها برای پوشش سطوح فلزی مانند قطعات خودرو ، لوازم خانگی ، تابلو های 
برق و سطوح گالوانیزه، آلومینیوم و غیره استفاده می شوند. در تکنولوژی جدید این پوشـش ها به روی 

سطوح غیر فلزی مثل MDF اعمال شده و در اثر تابش UV پخت می شوند.

رنگ های پودری و کاربرد آن



تولید بیش از هشتصد نوع محصول تا کنون 
K7 تولید محصوالت مطابق با رال استاندارد
تولید محصوالت مطابق درخواست مشتری
توانایی تولید محصوالت در مقادیر مختلف

در اختیار داشتن دوازده خط تولید با ظرفیتی بیش از چهارده  هزار  تن در یک شیفت در سال
توانایی تولید همزمان  ۱۸ نوع محصول متفاوت ، با توجه به امکانات مربوط به تولید محصوالت طرح دار

داشتن آزمایشگاه پیشرفته و مستقل جهت انجام کلیه تست های مورد نیاز و همچنین انجام فعالیت های تحقیقات و نمونه سازی
 .ISO 17025 آزمایشگاه همکار اداره استاندارد مطابق با گواهینامه

برخورداری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جهت ارایه خدمات فنی و آموزشی به مشتریان در قالب بازدید های دوره ای ، 
سمینارها و کارگاه های آموزشی.
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توانمــندی هـــا 
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سازمان فروش شرکت تولیدی صنعتی پکا شیمی در چهار 
از  بازاریابی ، فروش داخلی ، صادرات و خدمات پس  بخش 

فروش به شرح ذیل فعالیت می نماید:

بخش بازاریابی
ایجاد ارتباط اولیه با مشتریان جدید و شناسایی نیازمندی های 
ایشان از وظایف اصلی بخش بازاریابی می باشد. گرد آوری 
اطالعات اولیه در خصوص زیر ســـاخت ها و امکانات فـــنی 
اعمــــال رنگ پودری مشتریان نقــــش مهمی در تولـــــید و ارایه 
محصول مورد انتظار مشتری دارد که توسط بخش بازاریابی 

صورت می پذیرد.
پیگیری تولید و ارایه نمونه به مشتریان پس از شناسایی و 

درخواست دقیق آن ها از دیگر وظایف بخش بازاریابی است.
کار بخش بازاریابی پس از ارسال محموله های اولیه صنعتی 
برای مشتری جدید به اتمام رسیده و ادامه پشتیبانی مشتری 
در ثبت و ارسال سفارشات به بخش فروش واگذار می شود.

بخش فروش داخلی
ارتباط دایم و مستمر با مشتریان و اخذ و ارسال سفارشات 
وظیفه اصلی این بخش است. بدین منظور برای ارایه خدمات 
الزم به هر مشتری در بخش فروش کارشناس مشخصی تعیین 
می گردد و در فرایند ارتباط با مشتری هر گونه در خواست تغییر 
یا درخواست هر محصول جدید  در مشخصه های محصول 
توسط کارشناسان واحد فروش ثبت و پیگیری می شود. ثبت 
شکایات و پیشنهادات کیفی و غیر کیفی مشتریان بر عهده 
کارشناس مربوطه می باشد که جهت رسیدگی و پیگیری به 

بخش خدمات پس از فروش ارجاع داده می شود.  

فـــــروش
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بخش صادرات
بازاریابی و فـــروش در حوزه هــــای جغــــرافیایی خــارج از ایران 
بر  عهده این بخش می باشد که با اهتمام به فعالیت های ذیل 

در این زمینه فعالیت می نماید:
مطالعات بازار کشور های هدف و تعیین اولویت بازارهای هدف. 

شرکت در نمایشگاه های منطقه ای و بین المللی. 
بازدید از مشتریان بزرگ در بازارهای هدف.

اخــــذ و ثبت سفــــارش و پیگــــیری تولــــید و ارســــال کاال برای 
مشتریان خـــارجی.

استفاده از ظرفیت کلیه واحد های شرکت برای تولید محصول 
با کیفیت و ارایه سرویس منظم و سریع به مشتریان خارجی 

برای جلب اعتماد هر چه بیشتر آن ها و توسعه بازار.

بخش خدمات پس از فروش
حصـــول اطمینان از اعمــــال صحیح رنگ پودری و دریافـــــت و 
پیگیری بازخوردهای مشتریان در مورد محصول دریافتی از 
اهم وظایف بخش خدمات پس از فروش می باشد. در راستای 
ایفای نقش حمایتی از مشتریان، پرسنل این بخش موارد ذیل 

را پیگیری می نمایند:
بروزآوری اطالعات فنی خط رنگ مشتری به منظور افزایش 
آگاهـــی واحد هــــای فـــنی شــــرکت در راســــتای تولــــید و ارایه 

محصول منطبق با نیاز ها و زیر ساخت های مشتری.
روش  بهبود  و  اصالح  مورد  در  فنی  توصیه های  پیشنهاد 
کنترل دمای کوره ، کیفیت سیستم  از قبیل :  اعمال رنگ 

پاشش و کیفیت آماده سازی سطح و غیره.
ارایه آموزش های الزم در مورد مکانیزم صحیح اعمال رنگ و 

رفع عیوب مرتبط با آن.
دریافت پیشنهادات و شکایات مشتریان به صورت مستقیم 
و یا از طریق کارشناسان فروش و پیگیری و رسیدگی به آن ها 

تا رسیدن به نتیجه نهایی. 





واحد تحقیق و توسعه R&D شرکت پکا شیمی به قدمت تاریخ تاسیس و احداث کارخانه سابقه فعالیت دارد و در حال حاضر با 
برخورداری از کادری مجرب و متخصص و با در اختیار داشتن آزمایشگاه مجهز به انواع ابزارهای تست و وسایل اندازه گیری و 

: ماشین آالت سبک آزمایشگاهی جهت تحقق اهداف و وظایف  به شرح زیر فعالیت می نماید 

تدوین الزامات مورد نیاز برای خرید مواد اولیه.
تدوین مشخصات فنی برای کلیه محصوالت شرکت.

تدوین روش های نظارت بر کنترل کیفی مواد اولیه ورودی طبق روش اجرایی.
تدوین دستور العمل های بازبینی و کنترل کیفیت در ایستگاه های مختلف تولید و نظارت به حسن اجرای آن.

انجام اقدامات الزم جهت اخذ گواهینامه های بین المللی عمومی و اختصاصی مربوط به کیفیت محصوالت.
ایجاد تنوع در رنگ های تولیدی طبق در خواست سازمان فروش یا مشتریان از مرحله نمونه سازی تا تولید صنعتی

تعامل سازنده با سازمان استاندارد و آزمایشگاه ها  و واحد های توسعه و تحقیقات و مراکز دانشگاهی
مطالعه و تحقیق در راستای به دست آوردن دانش فنی برای تولید محصوالت جدید از قبیل :

- رنگ های پودری اپوکسی (FBE) برای حفاظت از خوردگی لوله های انتقال آب ، گاز و میعانات نفتی.
- رنگ های پودری با پایه رزین سیلیکونی دارای مقاومت حرارتی باال.

.(THIN FILM) رنگ های پودری با پوشش دهی باال و ضخامت پایین -
- رنگ های آنتی باکتریال. 

- رنگ های دارای مقاومت خوردگی باال.
     .SUPER DURABLE رنگ های -

(R&D) تحقیق و توسعه
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آزمایشگاه مرکزی 

PEKA CHEMIE INDUSTRIAL CO.

شرکت پکاشیمی با رویکرد به روز آوری مستمر تکنولوژی و 
دانش فنی خود ، همواره بر تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری 
آزمایشگاه مرکزی شرکت اهتمام الزم را معمول نموده به 
نحوی که می توان از آزمایشگاه مرکزی شرکت پکاشیمی به 
عنوان یکی از مجهز ترین آزمایشگاه های صنعت رنگ پودری 

در مقیاس منطقه ای و بین المللی نام برد.
آزمایشگاه مرکزی شرکت با برخورداری از کادر متخصص و 
مجرب شناخته شده در صنعت پلیمر و رنگ ایران و با استفاده 
فعالیت هایی  آزمایشگاهی  پیشرفته  وسایل  جدیدترین  از 
نظیر تست کیفیت مواد اولیه ورودی ، نمونه سازی برای تولید 
محصول های  مطابق با در خواست های مشتریان ، بروز آوری 
مستمر طرح کنترل مواد اولیه و محصوالت شرکت ، تحقیق و 
توسعه در تولید محصوالت جدید و متنوع به صورت مداوم در 
جریان بوده و با برخورداری از گواهینامه ISO 17025 به عنوان 
آزمایشگاه همکار موسسه ملی استاندارد ایران خدمات فنی 

بسیاری را نیز به مشتریان خارج از شرکت ارائه می نماید.

شرکت پکاشیمی طبق خط مشی کیفی نسبت به بهبود مستمر 
پروسه تولید تاکید داشته و بر پیوستگی تولید و تکرارپذیری 
و قابلیت اعتماد و قابلیت پایش آن توسط واحد های کنترل 

کیفیت و تولید همت می گمارد.
کنترل کیفیت محصول تولید شده در مراحل مختلف تولید 
اعم از اختالط اولیه مواد ، چیپس و پودر رنگ و با بهره گیری 
آزمایشات  انجام  و  پیشرفته  آزمایشگاهی  انواع وسایل  از 
انجام  انتظار  کنترل مشخصات فنی مورد  برای  گــــوناگون 
می پذیرد تا نسبت به کیفیت محصوالت خروجی اطمینان 

کافی حاصل شود.

تولید و کنترل کیفیت 
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    ISO 9001:2015 گواهینامه استاندارد نظام مدیریت کیفیت
ISO14001 :2015 گواهینامه استاندارد نظام مدیریت محیط زیست

OHSAS18001:2007 گواهینامه استاندارد نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
گواهینامه استاندارد آزمایشگاهی17025

QUALICOAT گواهینامه تایید کیفیت انواع رنگ های پلی استر
گواهینامه تایید کیفیت رنگ های آنتی باکتریایی از موسسه بین المللی SANETIZED سویس

گواهینامه تایید کیفیت رنگ های پودری لوله و اتصاالت انتقال آب آشامیدنی از موسسه بین المللی TZW آلمان.

گواهینامه ها

APPROVAL
for coating materials

The Association for Quality Controls in the Lacquering, Painting and Coating Industry, abbreviated to
QUALICOAT, hereby grants an approval based on the test results

Report submitted by (Testing laboratory):
Date of issue of the Approval:
Approval valid until:
System name:
Valid only for Sublimation:
Gloss Category:
Class:
Structured Finished:
Extension for P/P:

Metallic colours approved:
Banned colours:
Manufactured by the company:
Place:
P-No:

Hangzhou IFO Quality Testing Co., Ltd.
26.03.2019

TGIC FREE Polyester gloss D18QX

3
2

-
Peka Chemie Industrial Co.
IR -  Tehran

No
No

Yes

P-1611

No

31.12.2019

Extension for sublimation: No

This product may be described and labelled as follows

Product tested and approved for the quality mark

QUALICOAT

QUALICOAT, Tödistrasse  48, 8002 Zurich  (Switzerland) 
Phone: ++41 44 515 98 40  - E-Mail: info@qualicoat.net  - Internet: www.qualicoat.net

Mohammed C. Panam
President

Josef Schoppig
General Secretary

Zurich, 26 March 2019

and may therefore be offered to all companies holding the quality label for paint, lacquer and powder
coatings on aluminium for architectural applications





محصوالت



شرکت تولیدی صنعتی  پکاشیمی با هدف تولید انواع پوشش های صنعتی در اسفند سال ۱۳۷۴ تأسیس گردید و کار مطالعه و 
طراحی تولید رنگ های پودری الکترواستاتیک را در سال های ۱۳۷۵و ۱۳۷۶ به انجام رسانید، مراحل تهیه و نصب ماشین آالت و 
تجهیزات خط تولید را در سال ۱۳۷۷ پشت سر گذاشته و در سال ۱۳۷۸ مــــوفق به تولیـــــد آزمـــایشی این رنگ هــــا گردید و نهـایتاً از 
اوایل ســـال ۱۳۷۹ تولید انبــــوه انواع رنگ های پودری را آغاز نمود. این شرکت با برنامه ریزی و مدیریت و اجرای طرح های توسعه در 
مراحل مختلف هم اکنون با برخوداری از خطوط تولید متعدد و بهره گیری از آخرین تکنولوژی های تولید رنگ های پودری در زمره 

بزرگ ترین تولید کنندگان این محصوالت در منطقه به شمار می رود.

شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی
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این پوشش ها دارای سطحی زبر همانند سنباده هستند . که میزان زبری سطح را می توان با ضخامت پوشش کنترل کرد، بدین 
صورت که جهت رسیدن به سطوح زبرتر باید ضخامت فیلم رنگ کم تر از حد معمول و در حدود (۵۰- ۴۰) میکرون باشد و در ضمن 

باید پخت رنگ کامل انجام گیرد . براقیت و میزان زبری در این گونه رنگ ها بسته به سلیقه و کاربرد متغیر می باشد.
اینگونه پوشش ها در تمامی پایه های رنگی همانند پلی استر ، اپوکسی پلی استر، پلی یورتان و ... قابـل تولیـد می باشــد که رنگ های 
سنباده ای بر پایه پلی یورتان با توجه به این که خواص بسیار مناسبی جهت رنگ های دکورال طرح چوب دارند، برای مصرف صنایع 

آلومینیوم پیشنهاد  می گردد.
الزم به ذکر است که نسبت رنگ نو به رنگ بازیافتی در زبری و نرمی این گونه رنگ ها تاثیر گذار می باشد و پیشنهاد می گردد جهت 

دستیابی به طرحی یکنواخت این نسبت ثابت و کنترل شده باشد.

پوشش های پودری سنباده ای 
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این پوشش ها دارای سطح ناصاف بصورت برجستگی و فرورفتگی های منظم می باشند که این برجستگی ها و فرورفتگی ها 
می توانند به دو صورت کم ارتفاع با دامنه وسیع و یا بسیار ریز و به هم فشرده باشند . هنگام استفاده از این رنگ ها باید به 
پاشش وپخت رنگ توجه کافی نمود زیرا در صورت پاشش نامناسب امکان ایجاد حفره در پوشش نهایی وجود دارد که باعث 
کاهش حفاظت رنگ از سطح می گردد. با انتخاب پایه رنگ مناسب، این گونه رنگ ها را می توان برای کلیه کاربردها از قبیل 
سطوحی که در معرض مستقیم نور خورشید و یا سطوحی که در معرض مواد شیمیایی و خورنده قرار می گیرند استفاده نمود.

پوشش های پودری چرمی 

WRINKLE POWDER COATING
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ANTIQUE POWDER COATING

این پوشش ها دارای سطحی ناصاف هستند و همانند یک سطح فلزی ضربه خورده به نظر می رسـند. از ایــن پوشش هــا بعلت 
این که دارای سطحی ناصاف و تنوع رنگی و ظاهری هستند می توان برروی سطوحی که دارای مشکالتی نظیر جوشکاری است 

و سطحی نا هموار دارد استفاده نمود. 
هنگام کاربرد این پوشش ها باید به نکات زیر توجه نمود چون این پوشش ها با ضخامت باالتر از حد معمول اعمال می شوند دارای 
مقاومت های مکانیکی کم تری می باشند لذا برای سطوحی که نیاز به مقاومت های مکانیکی باالیی دارند مناسب نیستند این 
گونه رنگ ها بیشتر جنبه تزئینی دارند و برای افزایش خواص می توان از یک الیه آستری غنی از روی و همچنین از یک الک مناسب 

برروی پوشش جهت افزایش مقاومت این پوشش ها استفاده کرد.
در شرکت تولیدی صنعتی پکا شیمی انواع پوشش های پودری چکشی با کاربرد های بیرونی و داخلی و با رنگ ها و طرح های 

مختلف قابل تولید می باشد.

پوشش های پودری چکشی 
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طراحی این پوشش ها به گونه ای است که بعد ازپخت 
به صورت طرح خاصی در می آیند که همانند پوست 
کروکــــودیل (تمساح) می باشد. این پوشش ها به دو 
دسته کلــی ذیل تقسیم بنــــدی می شوند که با طرح ها و 

رال ها مختلف قابل تولید می باشند:
۱. پوشش های پوست کروکودیلی برپایه پلی یورتان 

این نوع پوشش هــا دارای مقـــاومت جـــوی باال و طــــرح 
درشت و برجســـته می باشنــــد. به همـــین دلیـــــل برای 

کاربردهای بیرونی مانند شیروانی ها مناسب هستند.
۲. پوشش های پوست کروکودیلی بر پایه اپوکسی

مناسب  داخلی  کاربردهای  برای  پوشش ها  نوع  این 
هستند و از مقاومت حرارتی مناسبی برخوردار می باشند 
به همین دلیل برای کاربردهای ظروف تفلون و آشپزخانه 

و بخاری مناسب می باشند.

پوشش های پودری پوست کروکودیلی 
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CROCODILE SKIN POWDER COATING
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کنـــده  این گونه پوشش هــــا دارای یک رنگ زمیـــنه و رنگ های پرا
دیگری در زمینه اصلی می باشند. رنگ زمینه  و لکه های رنگی 
این گونه رنگ ها  در فام های مختلف قابل تولید می باشند. 
جهت کاربرد هــایی از قبیل ظروف تفلون و یا اسبــاب بازی بسیار 
مناسب می باشـــند. الزم بذکر است نسبت رنگ نو به رنگ 
بازیافتی در طرح نهایی این گونه رنگ ها تاثیر گذار می باشد و 
پیشنهاد می گردد جهت دستیابی به طرحی یکنواخت این 

نسبت ثابت و کنترل شده باشد.

پوشش های پودری چند رنگ 

این پـوشش هـــا با مخلـــوط کــــردن پودر رنگ و پیگمنت های 
متالیک با دانه بندی هـــای مختلف تولـــید مـــی شوند. طرح های 
این نوع پوشش ها بیشتر حالت درخشنده دارند و بسته به 
سفارش مشتری برای کاربردهای داخلی و بیرونی قابل تولید 

می باشند.  مهمترین پوشش های متالیک عبارتند از:

۱. پوشش های متالیک نقره ای
PEARLESCENT ۲. پوشش های متالیک

۳. پوشش های متالیک طالیی
۴. پوشش های متالیک با رنگ های خاص

۵. پوشش های متالیک مسی.

پوشش های پودری متالیک

ورنی ها دسته ای از پوشش های پودری هستند که فاقد قدرت 
پوشـــانندگـــی سطـح زیر آینـــد هسـتند و مــــی تواننـــد در انـــواع 
سیستم های اپوکسی - پلی استر و پلی استر ساخته شوند و 
در رنگ های مختلف برای کاربردهای تزئینی و حفاظتی مورد 
استفاده قرار گیرند . از ورنی های پایه پلی استر بعنوان یک الیه 
تکمیلی برای رنگ های چکشی که مقاومت شیمیایی و پایداری 
جــــوی پایینـــی دارند جهـــت باال بردن مقـــاومت جـــــوی مــــی توان 

استفاده نمود . 

پوشش های پودری الک ورنی
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WOOD EFFECT POWDER COATING

نوع ديگری از پوشش های پودری ، رنگ های طرح چوب می باشند. اين رنگ ها در دو مرحله بدست می آيد. به عبارت ديگر در مرحله ی 
اول رنگ پودری روی سطح فلزی اعمال و پخت می گردد، سپس طرح مورد نظر كه بصورت كاغذ يـا فيــلم پلی اتيلنی می باشد 
بروی سطـح چسبانده شـــده و توسط دستگاه مخصـــوص تحت شرایط دمـــا و فشار خال طـــرح مــورد نظـــر به سطــح فلـــز منتقـــل 
می شـــود. با توجه به طرح هــــای زيبا و تنـــوع زياد، از اين رنگ هــا در صنعت آلومينيوم، ظروف تفلون، كابينت آشپزخانه و... استفاده 

می شود.

پوشش های پودری طرح چوب
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محصوالت ویژه
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در شروع قـــرن بیستم بیمـــاری هـــای عفونی عامل عمـــده ی 

مرگ و میر در جهان بوده است. 

دلیل اصلی کاهش بیماری هـا و مرگ و میر ناشی از بیماری هـــای 

عفـــونی در قــــرن حاضر، عــــوامل ضــد میکــــروبی مـــی باشند. 

مقاومت باکتری هـــــا در برابر داروهــــای آنتی باکــــتریال باعث 

شــــده تا تحقیقات برای کشف عوامل آنتی باکتریال جدید 

ازجمله پوشش های آنتی باکتریال افزایش یابد. پوشش های 

پودری آنتی باکـــــتریال شرکت تولــــیدی صنعتی پکا شیمی که 

بر پایه نانو ذرات طــــراحی شده اند در برابر باکتری های گــــرم مثبت 

و گــرم منفی بسیار فعـال بوده و بر اســاس گـــواهینامه هــای 

بین المللی پس از ۲۴ ساعت ۹۹٫۹۹ درصد باکتری هــــای موجود 

بر روی این پوشش هــــا از بین رفـــــته اند. این پوشش هـا برای 

کاربرد هـای زیر بسیار مناسب می باشند:

۱. پوشش تجهیزات داخلی: مانند داخل یخچال و کولر های 

آبی که از رطـــوبت الزم برای رشـــد باکتری ها برخوردار می باشند.

۲. تجهیزات پزشکـــی: در بیمارستان هــا و کلینیک هــا به دلیل 

اینکه امـــــکان ورود باکـــتری هـــــا در این مکان هـــا زیــــاد اســـــت،

تجهیـــزات روشــــنایی، ضـــد عفـــــونی، کابینت هــــا و تخت هــــا از 
پوشش هــای آنتی باکتریال استفاده می شود.

۳. تجهیزات بهـــداشتی داخل منـــازل: مــــانند وســـایل حمـــــام، 
ماشین های ظرف شویی و لباسشویی، سبد های خرید و... .

۴. لوازم آشپزخانه: مانند مخلوط کن ها، تجهیزات پخت مواد 
غذایی، مخازن نگهداری مواد غذایی و... .

۵. ابزارهای نگهداری: مانند قفسه بندی های استیل، کابین های 
انبارداری و... .

پوشش های پودری آنتی باکتریال

ANTIBACTERIAL POWDER COATING

ANTIBACTERIAL
POWDER COATING
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SUPER DURABLE POWDER COATING

پوشش هـــای پودری بر پایه پلی استر نسبت به ســــایر پوشش هــــا، از خــــواص جوی بهتری برخــــوردار هستند ولی با این وجود برای 
سازه هایی که خواص جوی باالتری مد نظر است استفاده از پوشش های پودری پلی استر با خواص جوی باال پیشنهاد می گردد. 
اینگونه پوشش ها نسبت به پوشش های پلی استر معمــــولی از خواص جوی و خوردگــــی باالتری برخوردار هستند ولی از لحــــاظ 

خواص مکانیکـــی محدودیت هایی نیز دارند.

پوشش های پودری پلی استر با خواص جوی باال
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ZINC RICH POWDER COATING

این گونه پوشـــش ها به دلیل حضور پودر روی و پتانســـیل فدا شونده باالی 
آن نســـبت بـــه آهـــن، از خاصیـــت ضـد خوردگــــی و حفاظت کنندگی بســـیار 
باالیی برخوردار می باشند. از اینگـونه پوشش ها می توان به عنــوان آستری 

در صنایع مختلف استفاده نمود. از جمله:
۱. مــاشین آالت کشاورزی

۲. سازه های دریایی و محیط های بسیار خورنده
۳. تابلو های برق

۴. تجهیزات صنعتی

به  به مدت ۵-۳ دقیقه  ۱۸۰ درجه ســانتی گـراد  دمـــای  در  این پوشش هـــــا 
صــــــورت جزیی پخت می شـــوند و پس از اجرای الیه دوم به صورت کامل 
کثر  پخت می گـــردند. الزم بذکر است زمــان اعمـــال الیه دوم می بایست حدا

تا دوازده ســـاعت پس از اعمال الیه اول باشد.

پوشش های پودری غنی از روی 
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یکی از مهمترین دالیل کاهش عمر سازه های بتنی، خوردگی میلگردهای مورد استفاده در آن ها می باشد، به منظور کاهش 
خــــوردگی میلگــــرد از پوشش هـــای پودری بر پایه اپوکسی استفـاده مــی شـود. این پوشش هــا دارای مقــاومت خــــوردگــی و 
انعطاف پذیری بسیار باال می باشند.  با توجــــه به ســــرعت پخت بسیار باالی این پوشش هــا، تنها با پیش گـــرم کردن میلگرد تا دمــــای 
٢٢٠ درجـــه سانتی گراد فرآیند پخت پوشش تکمیل می گردد. استفاده از این میلگردها در سازه های دریایی و سازه ها در مناطق با 

رطوبت باال پیشنهاد می گردد.

پوشش های مخصوص میلگرد

REBAR POWDER COATING

PEKA CHEMIE INDUSTRIAL CO.
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متاسفـــانه امـــروزه بر روی سازه های رنگ شده، با استفــاده از جوهـــرهـــای با 
حالل های مختلف، نوشته ها و نقش و نگارهایی به چشم می خورد که برای 
از بین بردن آن ها دو راهکار وجود دارد. یکی رنگ آمیزی مجدد سازه که منجر 
به صرف  هزینه و  اتالف منابع تجدید ناپذیر می گردد و یا استفاده از رنگ های 
آنتی گرافیتی که قابلیت پاک شوندگی راحت نقش و نگار ها را دارا می باشد. 
این گــــونه پوشش هــــا در برابر حالل هـــای مختلف مقــــاومت خـــوبی داشـــته و 
براحتی تخریب نمـــی شوند به همین دلیل نقـــش و نگارهـــای شکل گــــرفته 

براحتی با حالل های مختلف قابل پاک شدن می باشند.

پوشش های آنتی گرافیتی

ANTI GRAFFITI POWDER COATING
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سیستم پوششی پلی اتیلنی (PE) یکی از متداول ترین سیستم های پوششی محافظتی در صنایع مختلف می باشد. این 
سیستم پوششی شــامـل ســه الیه پوششی می باشـد.  الیه اول پوشش اپوکــسی پیــوند ذوبی (FBE) نام دارد که گــروهـی از 
پوشش های پودری اپوکسی هستند که به دلیل خواص ضد خوردگی و چسبندگی بسیار باال به عنوان پوشش محافظتی خطوط 
لوله انتقال مورد استفاده قرار می گیرند. این پوشش بوسیله یک الیه از چسب به عنوان پوشش میانی به پوشش رویه ی پلی 

اتیلنی با هدف ایجاد خواص فیزیکی- مکانیکی و حرارتی مناسب متصل می گردد.  
پوشش های FBE در بازه دمایی ۱۸۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد از سرعت پخت بسیار باالیی برخوردار هستند. بسته به اندازه لوله ها 
 FBE و محیط مورد استفاده، دمای اعمال و نیز زمان پخت متغیر می باشد. چالش عمده این سیستم پوششی چسبندگی پرایمر
به الیه چسب می باشد که در صورت نقص عملکرد سبب جدایش الیه های پوششی از یکدیگر و افت خواص محافظتی این 

سیستم پوششی می گردد.

 (FBE)  پوشش هـــای مخصوص لوله هـــای انتقـــال
(پرایمــر پوشـش ســـه الیه پلــی اتیلنی) 

FUSION BONDED EPOXY POWDER COATING 





در سال های اخیر سیستم پوششی FBE دو الیه به عنوان جایگزین مناسب برای سیستم PEسه الیه 
کاربرد بسیار گسترده ای در پوشش دهی خطوط انتقال پیدا کرده است. این سیستم پوششی حاوی 
دو الیه پوشش FBE می باشد که الیه اول با هدف ایجاد خواص ضد خوردگی و چسبندگی مناسب به 
سطح فلز و الیه دوم FBE با هدف ایجاد خواص مکانیکی و حرارتی مناسب بالفاصله پس از الیه اول 
بر روی آن اعمال می گردد. در مقایسه با سیستم پوششی PE سه الیه، این سیستم پوششی عملکرد 
بهتری از لحاظ مقاومت به خوردگی، چسبندگی به زیرآیند و مقاومت در برابر جدایش کاتدی دارد و از 

لحاظ اقتصادی نیز به صرفه می باشد.

پوشش های مخصوص لوله های انتقال (پوشش FBE دوالیه) 



با توجه به اینکــــه رینگ اتومبیل در تمــــاس با مــــواد مختلف و در محیط هـــــای 
مختلفی قرار می گیرد لذا مقاومت به خوردگی و شیمیایی پوشش آن بسیار 
حائز اهمیت است. عموماً بر روی رینگ هــــای اتومبیل ســــه الیه رنگ اعمــــــال 

می گردد که الیه اول آن را پوشش هـــای پودری تشکیل می دهند. 
این گـــــونه پوشش هـــا با توجه به فــــرموالسیون متفـــــــاوت خـــــود دارای سطحی 

بسیار صاف و مقاومت خوردگی بسیار باالیی می باشند.

پوشش های مخصوص رینگ اتومبیل

WHEEL POWDER COATING
38
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COOL COATING POWDER COATING

سازه هــــای فلزی رنگ شده مانند وســـایل بازی در پارک ها و یا نیمکت های فلــــزی در معــــابر، وقتی در برابر نور خــــورشید قــــرار 
مـــی گیرند به خصوص در روزهایی که شدت آفتاب بیشتر می باشد به دلیل جذب قسمت مادون قرمز نور خورشید، بسیار گرم 
شده و بعضاً استفاده از آن ها با مشکل روبرو است. پوشش های گرم نشونده با قابلیت انعکاس بخش مادون قرمز نور برای 

حل این مشکل طراحی شده است.

پوشش های گرم نشونده



METALLIC BONDING POWDER COATING

این گروه از پوشش ها، دسته ای از پوشش های پودری متالیک می باشند که پیگمنت های متالیک با روش پیشرفته باندینگ در 
ماتریس پودر حبس فیزیکی می شوند ونسبت به پوشش های پودری متالیک غیر باندینگ از مزایایی ذیل برخوردارهستند:

۱- عدم پرش متال
۲- قابلیت بازیافت بسیار مناسب

۳- یکنواختی طرح نهایی و برطرف شدن مشکل ابر و بادی 
.(CHROME EFFECT) ۴- دستیابی به طرح های متالیک متفاوت از جمله آیینه ای

پوشش های پودری متالیک باندینگ 
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ANODIZED EFFECT POWDER COATING 

در صنعت درب و پنجره آلومینیوم، معموال از دو روش جهت ایجاد پوشش محافظ آلومینیوم استفاده می شود، در روش اول از 
پوشش هــای پودری الکتروستاتیک  و در روش دوم از فـــرآیند آنادایز جهت ایجــاد الیه ی محافظ استفاده می شـــود. با توجه به این 
که برای فــرآیند آنادایز در صنعت آلومینیوم، باید آلومینیوم مورد نظر از درجه خلوص باالیی برخوردار باشد و از طرفی در حین این 
فرآیند از وزن آلومینیوم کاسته می شود لذا این فرایند اقتصادی و بصرفه نمی باشد، جهت دستیابی به طرح آنادایز  با استفاده 
از  پوشش هـــای پودری، پوشش هـــای پودری طـــرح آنادایز پیشنهاد می شــود این پوشش هـــا با سطحی بسیـــار صـــاف و مــــات 
طـــرحی شبیه به فـــرآیند آنادایز را پدید مـــی آورد. این پوشش هـــا بر روی تمـــامی آلومینیوم ها قـــابل اجرا و در دماهای مختلف ثبات 

براقیت بسیار مناسبی دارند. 

پوشش های طرح آنادایز 
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SHOW PLATE




