
 

 ان ـهجش ـنق پوشششرکت پارس  

 یم کننده هاـنانو ترم ، ، نانو رنگهای پلی اورتان ، نانوکفپوش ها ، نانو رنگها، نانو جرمگیرها ق هاـرای نانو عایـروش و اجـف
 

 گریزهاآبنانو  نانو عایق ها
 آبگریز آجر نانو  نانو عایق بام 
 آبگریز بتن نانو  نانو عایق بتن 

 آبگریز سنگ نانو   نانو عایق استخر 
 نانو آبگریز شیشه  نانو عایق آجر 

 نانو آبگریز پارچه  فال نانو عایق س
 نانو آبگریز کاغذ نانو عایق گچ

  نانو عایق گچ کناف 

 نانو جرمگیرها  عایق گاهکلنو نا

 نانو جرمگیر آجر  نانو عایق سنگ مصنوعی 
 نانو جرمگیر سنگ  نانو عایق چوب 

 نانو جرمگیر بتن  نانو عایق ام دی اف 
 نانو جرمگیر کاشی و سرامیک  نانو عایق موزاییک 

 نانوجرمگیر موزاییک  ق کاشی و سرامیک نانو عای
 نانو جرمگیر فلزات  نانو عایق آسفالت 

 نانو جرمگیر استیل  نانو عایق نماکنیتکس 
 نانو جرمگیر خزه و جلبک  نانو عایق نما 

 نانو جرمگیر روغن و گریس  نانو عایق حرارت 
 نانو جرمگیر زنگار  نانو عایق صوت 

 و جرمگیر الومینیومنان نانو عایق مینرال 
 نانو جرمگیر مس  نانو عایق نسوز 

 نانو جرمگیر چند منظوره  نانو عایق دیرگداز 
  نانو  عایق دیرسوز 

  نانو عایق چاله آسانسور

 نانو پاک کننده نانو رنگ ها
 نانو پاک کننده رزین  نانو رنگ بتن 
 نوشته نانو پاک کننده رنگ دیوار  نانو رنگ نما 

 نانو پاک کننده اپوکسی  نانو رنگ ساختمان 
 نانو پاک کننده شوره  نانو رنگ ترک 

 نانو پاک کننده الیه های سیمانی  نانو رنگ ترافیکی 
  نانو کفپوش ها نانو رنگ صنعتی 

 نانو کفپوش کف سردخانه ها نانو رنگ چوب 
 نانو کفپوش اپوکسی  نانو رنگ فلز 

 نانو کفپوش پلی اورتان  نانو رنگ ضد گرد و غبار 
 نانو کفپوش مسیر دو چرخه  نانو رنگ چرم 

 بعدی  3نانو کفپوش اپوکسی  نانو رنگ استخر 
 نانو کفپوش های پارکینگ  نانو رنگ ضد سایش 

 نانو کفپوش های ورزشی  نانو رنگ ضدخش 
 نانو کفپوش های مخصوص سرعت گیرها  نسوز نانو رنگ 

 نانو کفپوش های آنتی باکتریال بیمارستانی  نانو رنگ ضد خزه 
 نانو کفپوش های مخصوص پل های عابر پیاده  نانو رنگ آنتی باکتریال 

  ینانو کفپوش های سیمان سخت صنعت نانو رنگ اپوکسی
 نانو کفپوش های ضد گرد و غبار  نانو رنگ ضد لغزش 

 نانو مالت های نسوز  های خط کشی عابر پیاده  نانو رنگ
 نانو مالت ترمیم کننده در محیط خشک  نانو پوشش های تخصصی 

 نانو مالت ترمیم کننده در محیط خیس  پوشش جهت سطوح پالستیکی 
 نانو مالت سریع خشک  پوشش جهت سطوح پلیمری 

 بند کشی کاشی و سرامیک نانو  
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