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MET – TREAT®
Metal Surface Treatment Chemicals

محصوالت تخصصی صنایع فلزی



روغن های ضد زنگ 
Rust Preventive Oils

دسته ای از محصوالت برپایه حالل و روغن های معدنی که بسته به زمان ذخیره سازی و شرایط مورد 
استفاده، الیه ای محافظ برسطح فلز تشکیل می دهند.

روغن های شکل دهی و کشش عمیق 
Deep Drawing & Forming Oils

لیاژهای  به صورت مستقیم یا پس از رقیق سازی با آب، برای انجام عملیات مختلف در کارخانجات تولید آ
لومینیوم و ...( مورد استفاده قرار می گیرند. آهنی )فوالد و ...( و یا غیر آهنی )آ

محصوالت تمیز کننده/چربی زدا
Degreasing/Cleaning Products

محصوالتی  )با پایه اسیدی، قلیایی و خنثی( که برای حذف الیه های کربونیزه، آلودگی ها، ناخالصی ها، 

روغن های ضدزنگ، و سایر مواد مورد استفاده در فرآیند شکل دهی فلز به کار می روند.

حذف فلز و سیاالت برشکاری 
Metal Removing & Cutting Fluids

گروهی از محصوالت معدنی سنتزی یا نیمه سنتزی بر پایه روغن هستند که از سطح فلز در برابر خوردگی 
به طور موقت حفاظت کرده و در عملیات تمیزکاری فلز، برشکاری، آسیا کردن و تولید لوله استفاده می شوند.



محصوالت منعقد کننده رنگ/شناورسازی 
Paint Coagulation/ Flotation Products

برای حذف رنگ  مازاد پاشیده شده بر روی سطح فلز در حوضچه های رنگ استفاده می شوند.

پاک کننده رنگ
Paint Strippers

لومینیوم یا استیل به کار گرفته می شوند. برای پاک کردن رنگ از سطح آ

محصوالت ضد کف 
De-Foaming  Products

مورد  لی  آ ترکیبات  حاوی  زدا  چربی  های  حمام  در  فلز،  حذف  فرآیند  در  کف  کنترل  برای  که  محصوالتی 
استفاده قرار می گیرند.

پوشش های تبدیلی 
Conversion Coating Products

این محصوالت برای تامین نیاز صنایع در فرآیندهای فسفاته کردن آهن، روی ومنگنز، و پوشش های 
تبدیلی کروماته یا غیرکروماته به کار گرفته می شوند و معیار انتخاب آنها نوع بستر خوردگی، مقاومت 

سایشی و چسبندگی رنگ می باشد.

بازدارنده ها
Inhibitors

این دسته از محصوالت برای به حداقل رساندن خوردگی توسط اسیدهای آلی و معدنی در طی فرآیند ِاچ 
شیمیایی به کار برده می شوند. 

محصوالت غیرفعال کننده سطح 
Passivation Products

لیاژهای آهنی در برابر زنگ  با هدف بهبود مقاومت الیه های فسفات در برابر خوردگی و محافظت از سطوح آ
زدگی و تنش های کوتاه مدت محیطی مصرف می شوند.

انجام عملیات بر سطح 
Surface Conditioners

برای نظم دادن به تشکیل هسته های اولیه فلز قبل از فسفاته کردن در فرآیندهای غوطه ورسازی و 
پاشش،  با هدف ایجاد یک پوشش تبدیلی یکنواخت و ایده آل مورد استفاده قرار می گیرند.



آلومینیوم)مورد استفاده در ساختمان سازی(
ALUMINUM )ARCHITECTURAL(

صنعت فوالد
)STEEL INDUSTRY( 

 MET-Treat® PRODUCT
SERIES کاربرد

سری های 1000و3000 تمیزکننده ها

سری2000 اسید شویی )پیکلینگ(

سری 5000 روغن های محافظ

سری 5000 بازدارنده ها

سری های  6000 و 9000 عوامل رویین کننده سطوح 
گالوانیزه

)HDG و CRS سری 5000 )گروه سیال های مورد استفاده برای 
عملیات حرارتی )تمپر کردن(

سری 7000 ضد کف ها

 MET-Treat® PRODUCT
SERIES کاربرد

سری های 1000، 2000 و 3000 تمیزکننده ها

سری های 2000 و 3000 عوامل اچ کردن

سری3000 محصوالت آماده سازی سطح 
)کروماته یا غیرکروماته(

سری 3000
مواد مورد نیاز برای آب بندی 

)گرم و سرد(

سری 4000 پاک کننده های رنگ

سری 7000 ضد کف ها



صنعت خودروسازی
)AUTOMOTIVE & AUTO SUPPLIERS(

صنعت لوله، سیم و کابل
)PIPE & WIRE INDUSTRY(

 MET-Treat® PRODUCT
SERIES کاربرد

سری 1000 تمیزکننده ها

سری 2000 فسفاته کننده ها

سری2000 اسید شویی )پیکلینگ(

سری5000 روغن های محافظ

سری5000 سیاالت فلزکاری

سری7000 ضد کف ها

 MET-Treat® PRODUCT
SERIES کاربرد

سری 1000 تمیزکننده ها

سری های 2000 و 3000
محصوالت آماده سازی سطح 

)پوشش های تبدیلی، فسفاته 
کننده ها، فناوری نانو(

سری 4000 پاک کننده ها و منعقد کننده 
های رنگ

سری 5000 روغن های محافظ

سری5000 سیاالت فلزکاری

سری5000 مواد موردنیاز شکل دهی 
فلزات

سری7000 ضد کف ها



صنایع رینگ و چرخ
WHEEL INDUSTRY 
(STEEL & ALUMINUM)

لوازم خانگی
GENERAL INDUSTRY 

& APPLIANCE 
(WHITE GOODS)

 MET-Treat® PRODUCT
SERIES کاربرد

سری های 1000 و3000 تمیزکننده ها

سری های 2000 و 3000
محصوالت آماده سازی سطح 

)پوشش های تبدیلی، فسفاته 
کننده ها، فناوری نانو(

سری 4000 پاک کننده ها و منعقد کننده 
های رنگ

سری 5000 سیاالت فلزکاری

سری 7000 ضد کف ها

 MET-Treat® PRODUCT
SERIES کاربرد

سری 1000 تمیزکننده ها

سری 2000 فسفاته کننده ها )روی، منگنز، 
آهن، فناوری نانو(

سری 1000 و 2000 Rotofinish

سری 4000 پاک کننده ها و منعقد کننده 
های رنگ

سری 5000 روغن های محافظ

سری 5000 سیاالت فلزکاری

سری 5000 مواد موردنیاز شکل دهی 
فلزات

سری 7000 ضد کف ها



گرین کمیکالس   برای

                آینده ای سبز می ماند.

انتخاب شرکت گرین کمیکالس به عنوان 
مواد  تولیدکننده  شرکت  ترین  موفق 
سال  دو  در  مرمره،  منطقه  در  شیمیایی 
سوی  از  میالدی،   2016 و   2015 متوالی 

اتاق صنعت کوجاِالی 

با  محصوالتی   تولید  و  تهیه  برای  دنیا   روز  تکنولوژی  از  استفاده 
باالترین کیفیت و ماندگاری

پیشگام در تکنیک، همسو با کاهش هزینه های مشتریان.

آزمایشگاه های تحقیق و توسعه با بهره مندی از فناوری روز دنیا

طراحی  قابلیت  و  زیست  محیط  دوستدار  محصول   400 از  بیش 
محصوالت خاص، با توجه به نیاز مشتریان

دارای گواهینامه های کیفیت ایزو

سیستم خدمات مشتریان و خدمات پس از فروش با کیفیت باال

بیش از 20 سال سابقه درخشان از سال 1995 میالدی
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دفتر مرکزی:
تهران - خیابان سعدی جنوبی- مجتمع تجاری اداری سعدی طبقه ششم- 

واحد 617     
 Tel:  +9821-33948257        

کارخانه:
 تهران - کیلومتر 21 جاده مخصوص کـــرج- روبروی پاالیشگاه نفت پارس،  

پالک 12
  Tel:  +9821-33113377 )30خط(         

دفتر ترکیه:
استانبول، بشیکتاش، گایرتتپه، شماره 8، کوچه حتات حلیم

Tel: +90-2123470626              Fax: +90-2123470656


