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تاثیرپذیـری فلـزات و آلیاژهـا از محیـط را خوردگـی یـا زنگ زدگـی می گوینـد، خوردگـی فرآینـدی بسـیار ناخوشـایند اسـت 
گسـترده ای دارد  کشـور و اقتصـاد یـک ملـت را خـورده و از بیـن می بـرد. خوردگـی یـا زنگ زدگـی ابعـاد  کـه سـرمایه های یـک 
کسیداسـیون  کم کـم از درجـه ا کـه هـوا یـا مایعـی وجـود داشـته باشـد خوردگـی نیـز وجـود خواهـد داشـت. فلـز  زیـرا هـر جـا 

کسیداسـیون بـاال می شـود و توانایـی خـود را از دسـت داده و رو بـه زوال مـی رود. گونـه ای بـا درجـه ا صفـر تبدیـل بـه 
بـرای شـناخت صحیـح خوردگـی و اهمیـت آن بایـد بـه آسیب شناسـی صنعـت پرداخـت زیـرا یکـی از مهم تریـن عواملـی 
گریبانگیـر رشـد صنایـع ایـران می باشـد عـدم درک عمیـق مسـئله ی خوردگی اسـت. بـا نگاهـی بـه آمـار خوردگـی در  کـه 
ایـران متوجـه زیـان عظیـم ایـن عـدم توجـه می شـویم، ضـرر و زیـان مسـتقیم اقتصـادی ناشـی از خوردگـی در سـال 1377 
کسـر بودجـه دولـت در همـان سـال می باشـد. ایـن عـدد  کـه در حـدود  کشـور ایـران بیـش از 1800 میلیـارد تومـان بـوده  در 
کشـورهای توسـعه یافتـه بـا اسـتفاده ازعلـوم و اسـتراتژی های  در حـال حاضـر بـه 86000 میلیـارد تومـان رسـیده اسـت. 
کشـورهای در  کـرده و تکنولـوژی خـود را بـروز نـداده در انحصـار خـود نگه داشـته اند، امـا  کنتـرل  مختلـف ایـن ضررهـا را 
کشـور مـا بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه ایـن علـوم مهـم و اساسـی، درگیر رشـد درصـد خوردگی هسـتند. حـال توسـعه مثـل 
پیشـرفت صنعـت سـاختمان و نیـز افزایـش جمعیـت شهرنشـینی در ایـران موجـب شـد تـا احسـاس نیـاز بیشـتری بـه 
سـاخت سـازه های بلنـد مرتبـه بوجـود آیـد. در ایـن میـان تمایـل بـه اسـتفاده از سـازه های فـوالدی بـه سـبب مزایـای آن 
افزایـش یافـت. در طراحـی و اجـرای سـازه های فـوالدی بایـد از دسـتورالعمل های مقـررات ملـی سـاختمان، مبحث دهم 
کـه عـدم رعایـت آن هـا اشـکاالتی جـدی در  کـرد  کـه مرجـع اصلـی طراحـی و اجـرای سـازه های فـوالدی می باشـد، پیـروی 

سـازه بوجـود خواهـد آورد. بـه برخـی از ایـن اشـکاالت بـه طـور خالصـه اشـاره می گـردد:
ایجـاد ناهمـواری در هنـگام بریـدن پروفیـل ، عـدم رعایـت فاصلـه مناسـب درز جـوش ، عـدم تمـاس مناسـب بیـن تیـر 
انبـار مناسـب در هنـگام مونتـاژ ، عـدم تهیـه دسـتورالعمل جوشـکاری ، اجـرای عملیـات  تیـر ، عـدم حمـل و  و نشـیمن 
کـه باعـث ایجـاد زنگ زدگـی  گل جـوش ، عـدم رنگ آمیـزی پروفیـل  جـوش بـر روی پروفیل هـای زنـگ زده ، عـدم برداشـتن 
کـه رنگ آمیزی بر روی سـطح زنگ زده  و خوردگـی در پروفیـل می شـود و عـدم زیر سـازی مناسـب قبـل از رنگ آمیـزی، چـرا 

باعـث پوسـته شـدن رنـگ و افزایـش امـکان خوردگـی در سـازه می گـردد.

 سندبالست
ً
بررسی معضالت سیستم بالستینگ خصوصا

کوتینگ هـای مختلـف ،  اجـرای  و  بـرای رنگ آمیـزی  فلـزی  آماده سـازی سـازه های  و  متداول تریـن روش بالسـتینگ 
سندبالسـت می باشـد. از ایـن روش بـرای زنگ زدایـی، ماسـه زدایی و رنگ بـرداری سـطوح داخلـی و خارجـی سـازه های 

کـه در زیـر بـه تعـدادی از آن هـا می پردازیـم: فلـزی اسـتفاده می شـود. ایـن روش معضـالت فراوانـی دارد 
مهمتریـن مشـکل عملیـات سندبالسـت، معضـالت زیسـت محیطـی آن می باشـد. خطـر ایـن عملیـات بـه علـت میـزان 
کـه در حیـن عملیـات ایجـاد می شـود . در تمیـزکاری بـا سندبالسـت ، از روی سـطوح  گـرد و غبـار اسـت  کـم خیلـی زیـاد  ترا
کادینـوم  و  ترکیبـات سـرب ، جیـوه ، روی  نظیـر  فلـزات سـمی  و ذرات  آهـن  کسـید  ا رنـگ زده، ذرات  یـا  زنـگ زده  فلـزات 
کنـده می شـود و همیـن امـر خطـرات بیماری هـای ناشـی از ایـن عملیـات را بـاال می بـرد. الزم بـه ذکـر اسـت در سـال های 
کـه بـه علـت استنشـاق سـیلیس موجـود  گـزارش شـده  کشـور  گذشـته حداقـل ده هـا مـورد مـرگ ناشـی از سـیلیکوزیس در 
کار و محیـط آن توجـه الزم  خ داده اسـت امـا بـا ایـن وجـود بـاز هـم بـه بیماری هـای ناشـی از ایـن  در محصـوالت معدنـی ر
نمی شـود. نظـر بـه مـاده 2 آیین نامـه بهداشـت و تصویب نامـه هیـات وزیـران دربـاره آلودگـی هـوا و مصوبـات 134، 135، 
کمیتـه ملـی یونسـکو )آلودگـی هـوا عبارت اسـت از  136 و 240 شـورای عالـی حفاظـت محیـط زیسـت و بـا توجـه بـه تعریـف 
گیاهان، حیوانات و انسـان( ضرورت حذف سـیلیس  حضور مواد سـمی، آزار دهنده و یا صدمه زننده به اموال و حیات 
و اصـالح سیسـتم سندبالسـت واضـح و ضـروری می باشـد. البتـه متریـال جایگزیـن سـیلیس ماننـد مسـباره و سـنگباره 

نگاهی به مسئله ی خوردگی  و آسیب های سند بالست
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گران تـر  کاسـته ولـی در مقایسـه بـا روش مذکـور 2 تـا 4 برابـر  کـه مشـکالت زیسـت محیطی سندبالسـت را  نیـز عرضـه شـده 
کار می کننـد نیاز به رعایـت موارد ایمنی و بهداشـتی بسـیاری دارند اعم  کـه در ایـن زمینـه  می باشـد. بـا ایـن حـال افـرادی 
کاهش  کسـیژن و اسـتفاده از روش های پیچیده  از اسـتفاده از ماسـک های تنفسـی مخصوص، سیسـتم تهویه مجهز به ا

کار و... .  آلودگـی در محیـط 
گـر ایـن  کـه ا مشـکل دیگـر سیسـتم بالسـتینگ نیـاز بـه آسیب شناسـی و لکه گیـری سـازه هـر چندسـال یکبـار می باشـد 
کـه معموال نقطـه ی اتصاالت  کـرده و از آن نقطـه  کار صـورت نپذیـرد خوردگـی بوجـود می آیـد و ایـن خوردگـی توسـعه پیـدا 

اسـت ، سـازه را دچـار ضعـف می کنـد. 
  از مشـکالت دیگـر سندبالسـت صدمـه دیـدن و زخمـی شـدن سـطوح سـازه می باشـد. ذرات سـیلیس بـا قـدرت بـه 
کوبیـده می شـود و در حیـن برداشـتن نواقص به بافت سـالم آهن نیز صدمـه وارد می کند  سـطوح زنـگ زده و رنـگ خـورده 

کاسـته می شـود. کنـده می شـود و از اسـتقامت آهـن و فـوالد  گوشـت آهـن  و بـه اصطـالح 
قطعـات  کـه  چـرا  شـود  کـوت  مناسـب  پوشـش های  بـا  سـازه  ممکـن  زمـان  سـریع ترین  در  بایـد  سندبالسـت  از  بعـد 
سندبالسـت شـده سـریع تر در معـرض خوردگـی قـرار دارنـد امـا به طـور معمـول ایـن مهـم، در فاصلـه زمانـی اسـتاندارد 

نمی شـود. انجـام 
بـا  شـهری  محیط هـای  در  کارگاه  تجهیـز  معمـواًل  و  هسـتند  پرهزینـه  و  زمان بـر  بسـیار  بالسـتینگ  روش هـای    کلیـه 
گیـر، همـراه  کل سـازه و اسـتفاده از ابـزار دسـت و پا کـردن  دردسـرهای فراوانـی از جملـه اخـذ مجوزهـای مربوطـه ، قنـداق 

می باشـد.
کنتـرل خوردگـی و  کاری خـود مبنـی بـر تحقیـق دربـاره  گـروه شـیمیایی تحقیقاتـی حربـا از سـال 1370 بنابـر اهـداف 
روش هـای نویـن ایزوالسـیون بـا بهره گیـری از علـوم پیشـرفته قـدم بـه عرصـه تولیـد محصـوالت تخصصـی در ایـن زمینـه 
گذاشـت و در ضمـن تولیـد محصوالتـی چـون انـواع رنـگ و رزیـن، جوهررنـگ تیوپـی و چسـب بـا افتخـار بـه عنـوان تنهـا 

کننـده مـوم پرایمرهـا در ایـران فعالیـت خـود را آغـاز نمـود.  تولیـد 
کـه برپایـه معدنـی و پلیمـری آمیختـه تولید شـده اند. با  کشـور هسـتند  موم پرایمرهـای اینـدی تنهـا متریـال موجـود در 
کوتینگ و در برابر تمامی  توجه به نحوه ی فرموالسـیون و دارا بودن خواص موم، سـازه های بتنی و فلزی را مومیایی و 
کلـر، سـولفات ها و غیـره ، بـه صـورت دائـم محافظـت می کننـد.  عوامـل خورنـده از جملـه رطوبـت، اسـیدها، بازهـا، یـون 
گی هـای ایـن محصـول ، حـذف پروسـه پرهزینـه و مشـکل آفریـن سندبالسـت، امـکان اجـرای عملیـات  از مهمتریـن ویژ

کشـش، خمـش و فسـادناپذیری می باشـد. جوشـکاری، تحمـل 
این محصول دارای تاییدیه هایی از اداره اسـتاندارد ایران، BS، دانشـگاه پلی تکنیک، مرکز تحقیقات وزارت مسـکن، 
وزارت راه و شهرسـازی، صنایـع دفـاع، موسسـه رازی وهمچنیـن شـرکت نفـت می باشـد. مـوم پرایمرهـا تحـت پوشـش 

گارانتـی شـرکت سـهامی بیمـه ایران هسـتند.
کشـور بوده و طی  گروه شـیمیایی تحقیقاتی حربا مولود دوران تحریم و در راسـتای تقویت اقتصاد مقاومتی  تولیدات 
گذشـته بـا همـکاری نماینـدگان متخصـص و مبتکـر خـود به موفقیت های چشـمگیری دسـت یافته اسـت. در  سـال های 
کارخود قرار داده اند، در  که اسـتفاده از محصوالت نوین و داخلی را سـرلوحه  کشـور  این مقطع زمانی مهندسـین آبادگر 
گشـته اند.  گـروه حربـا بهره مند  کشـور از جملـه صنایـع متـرو، صنایـع پل سـازی و انبوه سـازی از خدمـات  پروژه هـای مهـم 
کنترل خوردگـی امیدوار به  گـروه حربـا بـه عنـوان یکـی از اعضـای قدیمـی و پویـای انجمن خوردگی و با هدف بهینه سـازی 

کالن مملکت می باشـد تا ایرانی آبادتر داشـته باشـیم.  حفظ سـرمایه های 
جانتان خوش باد

منابع :
•  مهندس مجتبی اربابی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فوالدی استان تهران

کانون نظام مهندسی استان تهران •  مهندس اولیازاده عضو اصلی 
گل نرگسی استاد دانشگاه • مهندس سیامک 
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کوتینگ سازه های فلزی
بدون سندبالست

کوتینـگ سـاز ه های فلـزی بـا دو متریـال مـوم پرایمـر PY95 و PL85 انجـام می گـردد. ایـن متریـال یـک نـوع مـوم  پروسـه 
کـردن بـرای همیشـه سـطوح زیریـن خـود  کلیـه فلـزات )حتـی زنـگ زده( اجـرا می شـود و پـس از مومیایـی  کـه روی  اسـت 
گی هـای ایـن محصـول حـذف نمـودن پروسـه ی  را در مقابـل تمامـی عوامـل خورنـده محافظـت می کنـد. از مهم تریـن ویژ
کشـش، خمـش و فسـاد ناپذیـری  پرهزینـه و مشـکل آفرین سندبالسـت، امـکان اجـرای عملیـات جوشـکاری، تحمـل 

می باشـد.
کشـور  کـه بـه عنـوان تنها ترکیـب معدنی و پلیمـری آمیخته موجود در   مـوم پرایمرهـا نسـل جدیـد ضـد زنگ هـا هسـتند 
کلیـه مـواد خورنـده  کـوت نمـوده و رطوبـت و  عرضـه شـده اند. مـوم پرایمـر پـس از پاشـش، سـطح مـورد نظـر را مومیایـی و 
نظیـر اسـیدها، بازهـا، سـولفات ها و یون کلـر بـه هیچ وجـه نمی تواننـد بـر روی آن تاثیر منفی داشـته باشـند. مکانیزم عمل 
کـرده  کیورینـگ 24 سـاعته، داخـل پلیسـه ها و پوسـیدگی ها نفـوذ  کـه بعـد از اجـرا و در زمـان  ح اسـت  متریـال بدیـن شـر
کسـیژن قطع و پیـش روی خوردگی  بـه بافـت سـالم فلـز می رسـد و تمـام زنگ هـای قبلـی داخـل متریـال دفن شـده، ورود ا

متوقـف می گردد. 

موارد مصرف:
سازه های فلزی )حتی زنگ زده( 

عملکرد:
کنترل خوردگی 

مشخصات فنی: 
درصد جامد وزنی : 65  نوع رزین: الکید  تعداد اجزا: تک جزیی  فام: مشکی براقیت: نیمه براق  

حالل : بنزین و تینر روغنی  سطح پوشش هر لیتر 30میکرون : 15 متر مربع  ضخامت پیشنهادی: 80 -50  
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سرعت اجرا و سهولت اجرا
عدم نیاز به زیرسازی و سندبالست

قابلیت جوشکاری
نفوذکنندگی و چسبندگی

صرفه جویی در وقت و هزینه
کلر و ... مقاوم در برابر رطوبت، اسید، قلیا، یون 

ترمیم آسان
سطح پوشش بسیار باال

پایداری مکانیکی و خاصیت ضربه پذیری باال
کیفیت و پلیسه شدن در دراز مدت  عدم تغییر ماهیت و 
سهولت در انبارداری و قابلیت نگهداری طوالنی مدت

ضمانت نامه 10 ساله شرکت سهامی بیمه ایران

گی ها:  ویژ

کاربردها:  سایر 

کوتینگ لوله های آب و فاضالب و لوله های انتقالی نفت

کوتینگ تاسیسات و چیلر

کوتینگ مخازن اسید و قلیا

گندم کوتینگ سیلوهای 

PY+ PL

PY+ PL

PY+ PL

PY+ PL
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ایزوالسیون دیوارهای برشی 

پروسـه ایزوالسـیون دیوارهای برشـی، شـاتکریت، فونداسـیون، مخازن بتنی، تیرها و دکل های برق با دو متریال موم 
کوت( انجـام می گردد و جایگزین  پرایمـر PB285 بـه عنـوان الیـه نفـوذی و مـوم پرایمـر PL85 به عنوان الیه پوششـی )تاپ 
مناسـبی بـرای عایق هـای دیگـر مثـل ایـزوگام، قیرگونـی، ژئوممبریـن همـراه بـا تکسـتایل و سـایر عایق هـای پوششـی و 

پاششـی می باشد.
کـه بـه عنـوان تنهـا ترکیـب معدنـی و پلیمـری آمیختـه موجـود  مـوم پرایمرهـا نسـل جدیـد عایق هـای پاششـی هسـتند 
کلیـه مـواد  کشـور عرضـه شـده انـد. مـوم پرایمـر پـس از پاشـش سـطح مـورد نظـر را مومیایـی و عایـق نمـوده و رطوبـت و  در 
کلـر بـه هیچ وجـه نمی تواننـد بـر روی آن تاثیـر منفـی داشـته باشـند و از  خورنـده نظیـر اسـیدها، بازهـا، سـولفات ها و یـون 
کامـال پایدار اسـت. موم پرایمرهـا به دلیل وجود ترکیبـات معدنی همراه  ایـن رو در مقابـل خوردگـی نیـز همچـون فشـار آب 

بـا ترکیبـات پلیمـری فشـارهای هیدرواسـتاتیکی منفـی و مثبـت را تحمـل می کننـد.

 INDI WALL COAT ایزوالسیون دیوارهای برشی، حائل، شاتکریت، سازه های نگهبان و ... با عایق
) PL85 موم پرایمر + PB285 موم پرایمر (

موارد مصرف: 
 فونداسیون های بتنی، دیوارهای برشی، حائل، شاتکریت و مخازن مدفونه، تیرها و دکل های برق و...

عملکرد:
کنترل خوردگی  و آب بندی

مشخصات فنی: 
درصد جامد وزنی: 75  نوع رزین: الکید  تعداد اجزا: دو جزیی  فام: مشکی   براقیت: مات 

حالل: بنزین و تینر روغنی سطح پوشش هر لیتر : 3 متر مربع 
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 اجرای عایق ایزوگام، اجرای فوم و اجرای دیوار آجری جهت حفاظت از ایزوگام

 اجرای عایق ژئوممبرین و تکستایل و پار گی و شکم دادگی به دلیل شرایط سخت نصب عایق

عـدم نیـاز بـه دیوار محافـظ )موم پرایمر داخل سـیمان و بتن 
کـرده و آن هـا را از داخل اشـباع می کند.( نفـوذ 

سرعت اجرا و سهولت پاشش
اجرای یکنواخت 

 صرفه جویی در وقت و هزینه
نفوذ عالی، چسبندگی و ادغام با سطوح بتنی و شاتکریت

 عدم ایجاد فاصله بین شاتکریت و سازه بتنی اصلی
مقاوم در تنش ها و رانش های سازه

گرما مقاوم در سرما و 

کلیه عوامل خورنده  مقاوم در برابر رطوبت، اسید، قلیا و 
 پایـداری مکانیکـی بـاال و عـدم پار گـی در برخـورد با اجسـام 

سـخت و تیز 
ترمیم آسان

کیفیت در دراز مدت   عدم تغییر ماهیت و 
سهولت در انبارداری و قابلیت نگهداری طوالنی مدت

همیـن  )بـه  کار  زیـر  سـطح  پرداخـت  و  زیرسـازی  بـه  نیـاز  عـدم 

دلیـل قابلیـت مصـرف بـر روی شـاتکریت را به خوبـی داراسـت( 

ضمانت نامه 10 ساله شرکت سهامی بیمه ایران

گی ها:  ویژ
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ایزوالسیون عرشه، پایه و فونداسیون پل ها

کاربـرد دارد و جایگزین عایق های سـنتی  متریـال مـوم پرایمـر جهـت ایزوالسـیون عرشـه، پایه سـتون و فونداسـیون بتنی پل ها 
کوت PL85 بـه عنوان  می باشـد. پروسـه ایزوالسـیون عرشـه پـل بـا دو محصـول مـوم پرایمـر PB285 بـه عنـوان الیـه نفـوذی و تـاپ 
ج و  الیـه پوششـی بـه صـورت همزمـان انجـام می گـردد. مـوم پرایمـر PB285 بـا قـدرت نفوذکنندگـی بـاال داخـل تمـام خلـل و فـر
کـرده و سـطوح بتنـی را صـد درصـد آب بنـد می کنـد )عطـف بـه تاییدیـه مرکـز تحقیقـات وزارت مسـکن(، ایـن مواد  منافـذ بتـن را پـر 
کشسـانی و چسـبندگی  با اسـتفاده از خاصیت موم هیچ گاه شـاخی، پلیسـه و از سـطح جدا نمی شـود. متریال PL85 با خاصیت 
کاربـرد فـوق العـاده ای دارد، ایـن الیـه ضمن تقویـت خاصیت آب بنـدی مقاومت  کـوت  و قـدرت ضربه پذیـری بـاال بـه عنـوان تـاپ 
کامـاًل مقـاوم می باشـد.  گرمـا )برخـالف عایق هـای سـنتی(  کـرده و در تنش هـا و رانش هـا و سـرما و  مکانیکـی عایـق را نیـز تضمیـن 
کلیـه مـواد خورنـده نظیـر اسـیدها، بازهـا،  مـوم پرایمـر پـس از پاشـش سـطح مـورد نظـر را مومیایـی و عایـق نمـوده و رطوبـت و 
کلـر بـه هیچ وجـه نمی تواننـد بـر روی آن تاثیـر منفـی داشـته باشـند و از ایـن رو در مقابـل خوردگـی نیـز همچـون  سـولفات ها و یـون 
کامـال پایـدار اسـت. ضخامـت عایـق کاری عرشـه پل هـا بـا مـوم پرایمـر حـدود 1000 میکـرون می باشـد و بـا نفوذپذیـری  فشـارآب 
فوق العـاده ، بیشـتر متریـال جـذب بتـن شـده و باعـث چسـبندگی بیشـتر آسـفالت بـه بتـن و عـدم چین خوردگـی و لیـز خـوردن آن 

در ترددهـای آتـی می گـردد.

مشخصات فنی: 
درصد جامد وزنی: 75  نوع رزین: الکید  تعداد اجزا: دو جزیی  براقیت: مات  فام: مشکی  

حالل: بنزین و تینر روغنی سطح پوشش هر لیتر : 2 متر مربع 
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1_ عدم لیز خوردن آسفالت روی بتن:
مناسب  چسبندگی  عدم  و  باال  ضخامت  دلیل  به  ایزوگام ها 
روی بتن باعث لیز خوردن آسفالت و ایجاد چروک و دست انداز 
با  عایق کاری  ضخامت  آنکه  حال  می گردند  عرشه  سطح  در 
که بیشتر آن داخل بتن نفوذ  موم پرایمر 1 میلیمتر می باشد 
کرده و چسبندگی عالی آن باعث ادغام بیشتر آسفالت با بتن 

می گردد.

2_ تحمل حرارت مستقیم در زمان آسفالت ریزی :
موم پرایمر در دمای آسفالت داغ مطلقًا تغییر ماهیت نداده و 

کم نمی شود. کیفیت آن بر خالف ایزوگام 

عملیات  اتمام  فاصله  در  عایق  تخریب  عدم   _3
ایزوالسیون تا زمان آسفالت ریزی:

نسبت  به  کارگاهی  تجهیزات  و  ابزار  ترددهای  در  پرایمر  موم 
آسفالت ریزی  زمان  تا  و  بوده  مقاوم  بسیار  سنتی  عایق های 

نیاز به محافظت سطح عایق نیست.

4_ سرعت اجرا: 
نظر به امکان اجرا به روش پاششی )ایرلس و پیستوله( سرعت 
می باشد.  برابر  چندین  قیرگونی  و  ایزوگام  به  نسبت  اجرا 
موم پرایمرها بسته به شرایط پروژه با قلم مو و غلطک نیز اجرا  

می گردند.

5_ قابلیت اجرا در نقاط دشوار: 
اجرا  فوق  ابزار  با  و  بوده  سیال  پرایمرها  موم  اینکه  به  نظر 
ج(  فر و  خلل  )حتی  دشواری  نقطه  هر  در  لذا  می شوند، 

برخالف ایزوگام یا قیرگونی، قابلیت اجرا دارند. 

6_ قابلیت ضربه پذیری و چکش خواری: 
با توجه به خواص موم و انعطاف آن، این محصول هیچ گاه 
گر این محصول روی  کار جدا نمی شود بطور مثال ا از سطح 
گر  ا همچنان  سال  چندین  گذشت  از  بعد  شود  اجرا  میلگرد 
کنیم موم پرایمر نیز بدون صدمه همراه  میلگرد را خم و بازخم 
با آن خم می شود )عطف به تاییدیه آزمایشگاه وزارت راه( در 
که ایزوگام و قیرگونی هیچ گاه توان چنین انعطافی را  صورتی 

نخواهند داشت.

7_ مقاوم در برابر رطوبت دائمی:
دچار  آب  با  مداوم  و  مستقیم  تماس  در  قیرگونی  و  ایزوگام 
پوسیدگی می شوند ولی موم پرایمر ها حتی در شرایط غرقاب 

نیز صدمه ای نمی بینند.

گرما : 8_ مقاومت در برابر سرما و 
موم پرایمرها از 30- درجه سانتیگراد تا 300+ درجه سانتیگراد 
خواصشان  در  تغییری  هیچ  و  دارند  مستقیم  حرارت  تحمل 
زیر  قیرگونی در دمای  یا  ایزوگام  بوجود نمی آید در صورتی که 
5+ درجه سانتیگراد خشک و شکننده می شوند و در دمای 
البته در مقابل نور  باالی 40 درجه نیز شل و نرم می شوند و 
از دست  را  اندک مدتی چربی خود  از  مسقیم خورشید پس 

داده و ترد و شکننده و از سطح خود جدا خواهند شد.

کلر و سولفات ها: 9_ مقاومت در برابر اسید، قلیا، یون 
مقابل  در  آب بندی  خواص  بودن  دارا  ضمن  موم پرایمرها 
کامال مقاوم  کلر و حمله سولفات ها نیز  انواع اسید، قلیا، یون 
کنترل خوردگی بسیار مطلوب باعث  بوده و به عنوان عامل 
حفاظت سازه ها در شرایط خورنده شدید می گردند )عطف به 
تاییدیه استاندارد(، در صورتی که ایزوگام و قیرگونی در بهترین 

حالت خود فقط خاصیت آب بندی خواهند داشت.

10_ حفظ ماهیت موم پرایمرها:
گونه ایست  تکنولوژی استفاده شده در تولید موم پرایمرها به 
که این محصوالت هیچ گاه خواص خود را از دست نمی دهند 
شاخی  و  پلیسه  پوسته،  سال ها  گذشت  از  بعد  حتی  و 
نمی شوند و بدین ترتیب تاریخ مصرف یا انقضا ندارند )عطف 
که در یک الیه نازک 35 سال طول  به تاییدیه صنایع دفاع 
گذشت  در  سنتی  عایق های  مقابل،  در  شده(اما  ذکر  عمر 

کیفیت خود را از دست می دهند. زمان 

11_ مقاوم در تنش ها و رانش های سازه:
موم پرایمرها با توجه به خواص ویژه در تنش ها و رانش های 
معمول سازه دچار ترک و شکستگی نمی شوند در صورتی که 

این معضل همیشگی عایق های سنتی بوده و هست.

12_ چسبندگی فوق العاده به بتن:
سازگاری  ساختمانی  ای  پایه  مصالح  کثر  ا با  پرایمرها  موم 
دارند خصوصًا با بتن و سیمان، این محصوالت طی مراحل 
فوق العاده ای  چسبندگی  و  کرده  نفوذ  بتن  داخل  در  اجرا 
کسازی بتن از مواد  که دیگر امکان پا ایجاد می کنند به نحوی 
کل سطح  باید  ایزوگام حتمًا  اجرای  از  اما قبل  بود.  نخواهد 
به  ایزوگام  سپس  نمی گردد(  اجرا  معمواًل  )که  شود  زنی  آستر 
گرم می شود و بعد روی سطح  روش های سنتی با سر شعله 
بتن یا سیمان اجرا می گردد و هیچ گاه چسبندگی یکنواخت و 

مطلوبی حاصل نمی شود و نهایتا طبله می کند.

کار دستگاه فینیشر : 13_ سهولت 
همیشه  ایزوگام  روی  آسفالت  اجرای  برای  فینیشر  دستگاه 
صدمه  و  می گردد  جمع  ایزوگام  و  می شود  اشکال  دچار 
صدمه ای  عنوان  هیچ  به  دستگاه  این  درصورتیکه  می بیند 
به موم پرایمر نمی زند و خللی در عملیات اجرای آسفالت به 

وجود نمی آید.   

14_ مرغوبیت مواد اولیه موم پرایمرها:
و  است  کمیاب  بسیار  مرغوب  قیر  کشور  در  حاضر  حال  در 
نامرغوب  متریال  از  استفاده  به  ناچار  ایزوگام  تولید کنندگان 
 
ً
که شدیدا کارخانجات صنعتی  هستند از جمله روغن سوخته 
موم پرایمرها  تولید  اما  می باشد،  ایزوگام  کیفیت  افت  باعث 
موجود  متریال  بهترین  از  و  بوده  حربا  کارخانه  انحصار  در 
طی  و  می شود  استفاده  مرغوب  ادتیوهای  و  پتروشیمی 
کیفی  سال های تولید این محصوالت شاهد بهبود روزافزون 

آن بوده ایم.

گی های موم پرایمرها با عایق های سنتی مانند ایزوگام و قیرگونی می پردازیم : در زیر به مقایسه ویژ
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ایزوالسیون تونل و شفت مترو

کاربـرد دارد، در تونل هـا قبـل از اجـرای  متریـال مـوم پرایمـر PB285 و PL85 جهـت ایزوالسـیون دیوارشـاتکریت تونـل و شـفت 
کـه  کـه متریـال پاششـی مـوم پرایمـر بـه دالیلـی  کاری می کننـد  گـون عایـق  گونا دال بتنـی روی دیـواره شـاتکریت را بـا روش هـای 
اختصـارًا در ادامـه ذکـر می گـردد بهتریـن روش ایزوالسـیون در محیـط متـرو می باشـد. عایق هـای مـوم پرایمـر از جوهر زغال سـنگ 
کشـور اسـت. عایق موم پرایمر  و ادیتیوهـای نفتـی تهیـه می شـوند و ایـن متریـال تنهـا ترکیب معدنی و پلیمری آمیخته موجود در 
که بـه هیچ وجه  کثـر بـه مـدت 48-24 سـاعت خشـک شـده و درصـد مـواد حـالل فـرار آن آنقـدر پاییـن اسـت  پـس از پاشـش، حدا

جمع شـدگی و انقبـاض پیـدا نمی کنـد.
معدنـی  ترکیبـات  وجـود  دلیـل  بـه  موم پرایمرهـا  می باشـد.  میکـرون   )500-1000( حـدود  پرایمـر  مـوم  بـا  عایـق کاری  ضخامـت 
همـراه بـا ترکیبـات پلیمـری فشـارهای هیدرواسـتاتیکی منفـی و مثبـت را تحمـل می کننـد و مـواد خورنـده نظیـر اسـیدها، بازهـا و 
کامـال  سـولفات ها بـه هیچ وجـه نمی تواننـد بـر روی آن تاثیـر منفـی بگذارنـد. از ایـن رو در مقابـل خوردگـی نیـز همچـون فشـار آب 

می باشـند.  پایـدار 

سرعت اجرا و سهولت پاشش
اجرای یکنواخت 

نفوذ عالی، چسبندگی و ادغام با سطح شاتکریت
 عدم ایجاد فاصله بین شاتکریت و سازه بتنی اصلی

مقاوم در تنش ها و رانش های سازه
گرما مقاوم در سرما و 

کلیه عوامل خورنده  مقاوم در برابر رطوبت، اسید، قلیا و 

پایداری مکانیکی باال و عدم پار گی در برخورد با اجسام سخت و تیز 

 ترمیم آسان
کیفیت در دراز مدت  عدم تغییر ماهیت و 

 سهولت در انبارداری و قابلیت نگهداری طوالنی مدت
صرفه جویی در وقت و هزینه

)بـه همیـن دلیـل  بـه زیرسـازی وپرداخـت سـطح زیـرکار  نیـاز  عـدم 
داراسـت.( به خوبـی  را  شـاتکریت  روی  بـر  مصـرف  قابلیـت 

مشخصات فنی: 
جامد وزنی: 75   نوع رزین: الکید درصد   فام: مشکی   براقیت: مات  تعداد اجزا: دو جزیی  

حالل:بنزین و تینر روغنی سطح پوشش هر لیتر : 2 متر مربع  
گی ها:  ویژ
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1-آسیب پذیری در محل اتصال شیت های ممبرین: 
و  کشــش  مقابــل  در  مقاومــت  علیرغــم  ممبریــن  سیســتم 
سوراخ شــدگی به دلیــل نیــاز بــه اتصــال شــیت های آن، تحــت حــرارت 
آســیب پذیــری زیــادی دارد و هرگونــه اهمــال در اتصــال و اتوکــردن 

بــرود. بیــن  از  آن  کارایــی  می شــود  ســبب  مجــاور،  شــیت های 

2- عدم اتصال به سازه اولیه یا نگهبان )شاتکریت(:
وجود فاصله بین سازه اصلی )دائمی( و سازه نگهبان سبب ایجاد 
پتانسیل حرکت آب به سمت سازه شده و در نتیجه هرگونه اتصال 

ناقص در شیت های ممبرین می تواند تبدیل به معبر آب شود.

3- شکم دادگی حین نصب: 
)نظیر  سازه  سطح  روی  بر  چسبندگی  و  اتصال  عدم  به  توجه  با 
که بعضا سبب افزایش  شاتکریت(، عایق حین نصب شکم می دهد 
کاور بتن در زیر شبکه آرماتور  فشار پمپاژ بتن و متعاقبا از بین رفتن 

می شود.

کاربرد ممبرین: 4-تداوم احتمالی پتانسیل نشست در صورت 
با توجه به عدم چسبندگی ممبرین به سطح زیرین سازه نگهبان 
تماسی  تزریق  اجرای  عدم  و  مگر(  )بتن  زیرکار  بتن  یا  )شاتکریت( 
سازه  و  اصلی  سازه  بتن  بین  ایستگاه ها،  بتنی  الینینگ  پشت  در 
اطراف  زمین  چنانچه  نتیجه  در  که  می ماند  باقی  فاصله  نگهبان 
را  فضا  شاتکریت  مقاومت  کمبود  باشد،  نشست  پتانسیل  دارای 

برای حرکت زمین و نشست های بعدی فراهم می سازد.

گوشه دار : 5- پاره شدن عایق ممبرین در نقاط تیز و 
سبب  کار،  سطح  زیر  در  میلگرد  نظیر  تیز  نقاط  و  برآمدگی  هرگونه 
سوراخ شدن ممبرین می شود، اما در سیستم موم پرایمر می توان 
به راحتی با پاشش متریال بر روی این نقاط، آن ها را آب بندی نمود.

6- مشکالت انبارداری:
رول  بودن  حجیم  دلیل  به  تکستایل  و  ممبرین  عایق  معموال 
آن ها، بر روی زمین و در معرض تردد ماشین آالت و غیره نگهداری 

که سبب سوراخ شدن آن ها می گردد.  می شوند 

گذشت زمان: 7- شکننده شدن ممبرین PVC با 
کشسانی  افزایش خاصیت  برای  ممبرین دارای ماده پالستیسایزر 
 PVC است. به مرور زمان، بخش زیادی از پالستیسایزر از ممبرین
و  می شود  شکننده  اصطالحا  و  خشک تر  نتیجه  در  و  شده  ج  خار

مقاومت خود را در برابر پارگی و سوراخ شدن از دست می دهد.

8- عدم قابلیت اجرا بر روی سطوح تمام شده بتنی:
و  می شود  اجرا  زیرین  سطوح  روی  بر  تکستایل  ممبرین-  عایق 

قابلیت نصب بر روی سطوح تمام شده بتنی را ندارد. 

9- عدم امکان ترمیم در سیستم های عایق بندی:
ترمیم در این سیستم بسیار مشکل است و ممکن است سبب وارد 

آمدن آسیب بیشتر به ممبرین-تکستایل شود.

10- اجرای دشوار و تعدد اپراتور: 
تکستایل  و  ممبرین  عایق  اجرای  برای  نیاز  مورد  پرسنل  تعداد 
بسیار بیشتر از روش عایق پاششی است و اجرای این عایق بسیار 

پرزحمت و زمان بر است.

11- عدم تضمین آب بندی قطعی:
با  عایق بندی  تکستایل،  و  ممبرین  اجرای  دشواری  دلیل  به 
محل های  در  نتیجه  در  و  نیست  انجام  قابل  صددرصد  تضمین 
اورلب  رعایت  عدم  که  می شود  ایجاد  سوراخ شدگی  چ،  پر و  جوش 
کل هدف  چ مجدد در محل اورلب، سبب از بین رفتن  یا ایجاد پر

آب بندی می شود. 

12- عدم قابلیت اجرا بر روی اجزای فلزی:
سیستم ممبرین- تکستایل قابل استفاده بر روی آهن نیست، زیرا 
کامل بر روی قطعات آهن و تیرآهن را ندارد  کردن  قابلیت پروفیله 
و چنانچه عایق قبل از اتمام جوشکاری بر روی آهن آالت و تیرآهن 
عایق  اینکه  مگر  ندارد،  وجود  بعدی  جوشکاری  امکان  شود،  اجرا 
در  عایق مخصوصا  اتصال مجدد  و  آب بندی  که طبیعتا  پاره شود 

کنج ها، اتصاالت جوش ها و تیرآهن ها غیرممکن است. 

بررسی معایب سیستم عایق ممبرین- تکستایل 



گالوانیزه سیرکان - پیمانکار شرکت اطلس ساباط کوتینگ پل قوسی 



کوتینگ سازه فلزی 13 طبقه سازمان اوقاف - تهران سوهانک



ج میالد ایزوالسیون دیوار و شفت مترو خط هفت ایستگاه بر

پیمانکار قرارگاه خاتم االنبیا



کوتینگ پل قوسی گالوانیزه سیرکان - پیمانکار شرکت اطلس ساباط

ایزوالسیون عرشه و فونداسیون پل بزرگ معلم شیراز به متراژ 24000 متر مربع
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کاربرد سایر محصوالت

 عایق و رنگ نمای واترپروف

سرویس های بهداشتی و پشت بام ها

مخازن آب و استخرها

کوتینگ سازه های فلزی

کلیه سطوح بتنی و سیمانی کردن  ایزوله 

در و پنجره ها و جداول خیابان ها

کرومات زینک 

Z95مواد آب بندی نانو

PJ68/PR2

PR2/TWI

 FWI /TWI

محصوالت واررداتی
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 معرفی نمایندگان و مشاوران 

آقای مهندس اسدی مقدم، استان تهران . 1

آقای مهندس صالحی، استان تهران. 2

آقای مهندس ایزدی،  استان تهران. 3

آقای پرندین، استان فارس. 4

آقای مهندس مدرسی، شرکت سیرنگ طالیی، استان یزد. 5

گیالن. 6 کادوس دژ آذین، استان  آقای مهندس رجبی، شرکت 

گیالن. 7 آقای رنجکش،  استان 

آقای مهندس نظامی، شرکت پی پل سازان، استان خراسان رضوی. 8

آقای مهندس حسینی، استان خراسان جنوبی. 9

آقای مهندس مقربین، شرکت بهین فام، استان اصفهان. 10

کاران لیان، استان بوشهر. 11 آقای مهندس رام، شرکت عایق 

آقای مهندس شعاعی، جزیره قشم . 12

کرمان. 13 آقای مهندس امامی، 

آقای دادگر، استان تهران. 14

آقای شاه محمدیان، استان البرز. 15

آقای مهندس وطن خواه، دفتر مالزی. 16

آقای رضاپور، دفتر عمان. 17

دارای مدرک تخصصی فروش و اجرا
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کارفرمانشانینام پروژه

عرشه و فونداسیون پل میدان معلم 24000 مترمربع

پل تقاطع بلوار رحمت و باهنر جنوبی

 پل مسیر شهرک آرین 2400 متر مربع 

پل تقاطع سرداران 3200 متر مربع 

B1 , B2 , B3 پل های تقاطع سرداران و تخت جمشید 1900 متر مربع

فونداسیون و ستون های تقاطع سرداران و تخت جمشید 2000 متر مربع 

پل تقاطع معالی آباد 8000 متر مربع

پل بزرگ ورودی استهبان 3200 متر مربع

پل ورودی جهرم 2000 متر مربع

پل قطرویه محور نی ریز سیرجان 1500 متر مربع

پل دوم میانرود 2000 متر مربع

پل خلیج فارس 2400 مترمربع

پل ابوذر 2000 مترمربع 

پل تقاطع ستارخان 3000 مترمربع

چهار پل تقاطع دوراهی شش ده قره بالغ 4300 متر مربع

پل خیرآباد فسا 700 متر مربع

پل والفجر 1500 متر مربع

پل بزرگ تقاطع احسان 6240 متر مربع

پل موعود 1000 متر مربع

عرشه زیرگذر هفت تن دلگشا 1000 متر مربع

پل تقاطع آفرینش 2000 متر مربع

کشن  فونداسیون و ستون های پل تقاطع 

پل آرین، نهر اعظم 3500 متر مربع

پل تقاطع دو راهی فسا 1200 متر مربع

کمربندی فیروزآباد 2700 متر مربع پل 

پل حجت آباد 1200 متر مربع

پل تقاطع میرزای شیرازی 1200 متر مربع 

فونداسیون و ستون های پل جوادیه 1500 متر مربع

پل سعدی 1500 متر مربع

کوتینگ پایه ستون پل نیایش

ایزوالسیون عرشه پل ساوه

ایزوالسیون عرشه پل شهید اسکندرلو

ایزوالسیون عرشه پل صیاد 2

کاروانسرا سنگی ایزوالسیون پیاده روی پل 

ایزوالسیون 20 هزار مترمربع دیوار برشی پروژه امام رضا ) لشگرک (

ج هوشمند 27 طبقه مروارید ایزوالسیون 4000 مترمربع دیواربرشی بر

کوتینک اسکلت فلزی و ایزوالسیون 6000 مترمربع دیوار برشی پروژه 400 واحدی معلم

کوتینک اسکلت فلزی و ایزوالسیون دیوار برشی پروژه مخابرات سپاه

کوتینگ اسکلت فلزی پروژه شهید ناجیان ایزوالسیون 3500 مترمربع دیوار برشی و 

پروژه اسکلت فلزی 8 ساله 1500 تنی 13 طبقه اوقاف

شیراز

شیراز 

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

 استان فارس 

 استان فارس

استان فارس

شیراز

شیراز

سه راه دارالرحمه شیراز

چهارراه ستارخان شیراز 

محور فسا داراب

استان فارس

شیراز

شیراز

روبروی تونل بزرگ سعدی شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

استهبان

استان فارس

شیراز

شیراز

شیراز

جاده خرامه

تهران

جاده ساوه

تهران،اتوبان امام علی

تقاطع اتوبان ارتش و امام علی

ج کر اتوبان تهران - 

اتوبان ارتش

تهران - اتوبان خرازی

تهران - اتوبان خرازی

تهران - اتوبان خرازی

تهران - اتوبان خرازی

سوهانک

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

رومگاساز

راه سازی مانا

قرارگاه خاتم االنبیا

قرارگاه خاتم االنبیا

قرارگاه خاتم االنبیا

پروژه امام رضا

گسترش دلوار افزار شرکت 

تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه3

تعاونی مسکن سپاه

تعاونی ایثارگران وزارت جهاد

شرکت توسعه و عمران انفاق

ایزوالسیون عرشه، پایه و فونداسیون پل با موم پرایمر

استان تهران

 برخی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت حربا
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کارفرمانشانینام پروژه
ایزوالسیون 2000 مترمربع دیوار برشی وکوتینگ اسکلت فلزی پروژه تجاری آجودانیه

گل سرخی کوتینگ اسکلت فلزی و دیوار برشی پروژه تجاری  ایزوالسیون و 

کوتینگ اسکلت فلزی و دیوار برشی پروژه اداری تجاری ناوک ایزوالسیون و 

کلیه آپارتمان های مسکونی و اداری شهرک صدرا کوتینگ اسکلت فلزی 

ایزوالسیون دیوار شاتکریت پروژه بهار 1500 مترمربع

کوتینگ پایه ستون پروژه پالیزی 720 مترمربع ایزوالسیون دیوار شاتکریت و 

کوتینگ پایه ستون های پروژه بزرگ اداری تجاری فرمانیه

کوتینگ پایه ستون های پروژه بزرگ تجاری اوپال

کوتینگ پایه ستون های پروژه بزرگ آرارات

کوتینگ تاسیسات و سیستم لوله کشی هتل اسپیناس

رنگ آمیزی و ایزوالسیون پشت بام شیروانی 1600 مترمربع

کوتینگ اسکلت فلزی پروژه آبان

کوتینگ سازه های فلزی شرکت جایگاه ساز 

کوتینگ سوله 35 ساله استخر استادیوم شیرودی

ج وزارت علوم ایزوالسیون و رنگ آمیزی بر

ج پامچال  کوتینگ سازه فلزی و بتنی بر

کوتینگ سازه فلزی بانک مرکزی

کوتینگ سازه فلزی شهرک بهاران

کوتینگ سازه های فلزی موزه باغ قصر )زندان قصر ( ایزوالسیون مخازن و 

پروژه اسکلت فلزی هتل بنیاد تعاون ناجا

کوتینگ اسکلت های فلزی

کوتینگ اسکلت فلزی و ایزوالسیون دیوار برشی

کاری پشت بام و سالن تاسیسات پروژه نور عایق 

گاز کوتینگ شیرآالت سرچاهی شرکت نفت و 

گاز کوتینگ تجهیزات و شیرآالت نفت و 

رنگ آمیزی و ایزوالسیون ساختمان اداره برق 1000 مترمربع

کشوری  گسترش شعب  ح  کوتینگ سازه های فلزی طر

آب بندی اسکله دریاچه مصنوعی شهرک تفریحی شرکت نفت

کشاورزی ایزوالسیون دیوار برشی دیتا سنتر ساختمان مرکزی بانک 

کوتینگ اسکلت فلزی پروژه دانشگاه شریف

کوتینگ سازه فلزی پروژه اداری تجاری تجریش

کوتینگ سازه های فلزی مسکن مهر شهرک واوان

کشی کانال  کوتینگ سیستم های هواساز و 

کوتینگ سازه های فلزی پروژه بزرگ مولوی

کوتینگ سیستم تاسیسات و لوله های هواساز 

کوتینگ اسکلت فلزی

کوتینگ سازه فلزی و ایزوالسیون دیوار برشی درمانگاه

کوتینگ تاسیسات و ایزوالسیون مخازن

کوتینگ تاسیسات فلزی صنایع هوا فضا 

رنگ نما سازه های بتنی - مسکن مهر پرند

کارخانجات چرم شهر فاضالب های 

پروژه اسکلت فلزی 900 واحدی مسکن مهر پرند

انتهای آجودانیه

شوش

کودک چهارراه جهان 

میدان المپیک

خیابان بهار

سهروردی

سه راه وطن پور - محل سابق شهروند

سعادت آباد

میدان آرارات

سعادت آباد

شهرک غرب خ سیمای ایران

شهرک غرب خ سیمای ایران

میدان شیر پاستوریزه

تهران

شهرک غرب

ولنجک 

میدان فردوسی

یافت آباد

زندان قصر

تهران

تهران

سعادت آباد

تقاطع ولیعصر طالقانی

شهرک صنعتی شمس آباد

شهرک صنعتی شمس آباد

تهران، شهرک غرب

تهران

تهران آبعلی

گیشا

تهران

تجریش

ورامین

تهران

تهران، میدان مولوی 

شهرداری تهران

تاالر بورس

تهران، شهرک غرب

امیرآباد

تهران

پرند

ورامین

پرند

شرکت ثامن سازه عرش

شرکت ثامن سازه عرش

شرکت ثامن سازه عرش

جهاد سازندگی 

شرکت پیمانکار

شرکت پیمانکار

شرکت رکین دژ

شرکت اوپال

تامین اجتماعی )شستا(

هتل اسپیناس

مهندس فتوحی

شرکت پیمانکار

شرکت جایگاه ساز

شرکت بهمن شیر

شرکت پیمانکار

گذاری مسکن  شرکت سرمایه 

شرکت ژالکه

شرکت ژالکه

شرکت شایان شوسه 

بنیاد تعاون ناجا

شرکت رصین سازه 

پروژه امام صادق

گراته آریا  شرکت پایا 

شرکت وتکو

شرکت پارس پنگان

اداره توزیع نیروی برق تهران

بانک شهر

شرکت جنوب سازه 

شرکت زعیم

بهساز جنوب

دکتر میرقادری

شرکت آساتدبیر

مهندس دادگر

شرکت پیمانکار

بهراد صنعت

شرکت تکناب

بیمارستان بهمن

بیمارستان شریعتی

صنایع هوا فضا

کیسون

کارخانجات مختلف 

شرکت عمران ونوسازی کرمانشاهان

 برخی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت حربا
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کارفرمانشانینام پروژه
گاز کوتینگ سازه شاسی چیلر و هواساز ساختمان مرکزی شرکت 

کوتینگ پایه ستون های پروژه بانک مرکزی

کوتینگ سوله رستوران هانی

ایزوالسیون دیوار شاتکریت پروژه ارمغان 700 مترمربع

کوتینگ سازه های فلزی و سوله استخر

کوتینگ اسکلت های فلزی

ایزوالسیون دیوار برشی پروژه مسکونی باغ بهشت ازگل

کوتینگ مخازن و تاسیسات و ایزوالسیون آب نمای رستوران آبشار

ایزوالسیون 10000 متر مربع دیوار برشی تاالر

ایزوالسیون دیوار برشی بیمارستان به آفرین 

کشاورزی  کوتینگ اسکلت 25 ساله نمایشگاه جهاد 

کل شهرک مسکونی مترو  کوتینگ سازه های فلزی 

کوتینگ سازه فلزی سرم سازی رازی

ایزوالسیون دیوار برشی پروژه تعاونی مسکن شهرک های صنعتی البرز

کوتینگ سوله استخر دانشگاه هنر 

کل شهرک مسکونی خبرگذاری جمهوری اسالمی، شهرک صدف

ساختمان های مسکونی اتحادیه اسکان 

ج  کر ج سبز  سه بر

کوتینگ سازه فلزی زندان قزلحصار 

ج های الدن و یاس  بر

ساختمان های مسکونی برفیان پارس

گندم شرکت آردداران  کوتینگ سیلوهای 

کوتینگ سوله و اسکلت های فلزی

کوتینگ سوله استخر

کلیه ساختمان های شرکت غزال کوتینگ اسکلت های فلزی 

کوتینگ اسکلت های فلزی ساختمان های علوم پزشکی

گاز ولیعصر )فجر جم ( کوتینگ اسکلت های فلزی و ایزوالسیون مجتمع مسکونی شرکت پاالیش 

کوتینگ اسکلت های فلزی مجتمع مسکونی پتروشیمی

کوتینگ اسکلت های فلزی مجتمع مسکونی نیروی انتظامی )پروژه مروارید(

کوتینگ اسکلت های فلزی مجتمع مسکونی جهاد شیراز 

کوثر زرین  کوتینگ اسکلت های فلزی پروژه 217 واحدی 

گ کوتینگ اسکلت های فلزی پروژه مسکونی 600 واحدی درا

کوتینگ اسکلت های فلزی و ایزوالسیون مجتمع تجاری مسکونی معالی آباد

گرس صدرا کوتینگ اسکلت های فلزی پروژه مسکونی 128 واحدی زا

کوتینگ اسکلت های فلزی پروژه مسکونی 199 واحدی فدک 

کوتینگ اسکلت های فلزی پروژه مسکونی 120 واحدی ستاره 

کوتینگ اسکلت های فلزی پروژه مسکونی 50 واحدی اساتید 2 هیات علمی علوم پزشکی

کوتینگ اسکلت های فلزی پروژه مسکونی ستاری بلوار چمران

کوتینگ اسکلت های فلزی و ایزوالسیون پروژه مسکونی دادگاه انقالب شیراز 

کوتینگ اسکلت های فلزی پروژه مسکونی هادی

کریم خان

پاسداران

قیام

جردن

لواسان و تهران 

شهرک صنعتی شمس آباد

ازگل

هتل استقالل

گرمدره

فردیس

ضلع شمالی پل فردیس

ج کر

ج کر خ شهید بهشتی 

ج کر حسن آباد 

ج کر بلوار موذن 

ج کر

شهرک اندیشه 

ج کر میدان نبوت 

ج کر

ج کر

هشتگرد جدید

ج - قزوین کر اتوبان 

ج کر

شهریار

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

خیابان شهید آقایی شیراز

بلوار امیرکبیر شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

گاز شرکت 

شرکت قدرکار

رستوران هانی

شرکت رامکو

شرکت های پیمانکار

کار شرکت نیک رهنما 

کزاد مهندس پا

هتل استقالل

مهندس زمانی

بیمارستان به آفرین

کشاورزی جهاد 

شرکت پیمانکار شهرک مترو

شرکت ژالکه

شرکت شهرک های صنعتی البرز

دانشگاه تهران

تعاونی مسکن خبرگذاری جمهوری اسالمی

اتحادیه اسکان 

شرکت پیمانکار ساختمانی 

شرکت بهمن شیر

شرکت توسعه ناز عمران 

شرکت برفیان پارس

کارون تک ما

اسکلت سازی خامسی

شرکت پارت آریا تحلیلگر

شرکت دایتی 

شرکت پیمانکار

تعاونی مسکن پاالیشگاه 

تعاونی مسکن پتروشیمی

تعاونی مسکن نیروی انتظامی 

تعاونی مسکن جهاد

شرکت پیمانکار

گذاری مسکن جنوب شرکت سرمایه 

شرکت طوبی پرتو پارسه

تعاونی مسکن پاالیشگاه ولیعصر 

تعاونی مسکن بسیجیان

تعاونی مسکن بسیجیان

تعاونی مسکن پزشکان

شرکت پیمانکار

تعاونی مسکن دادگاه شیراز

شرکت وحدت بتن

استان فارس

استان البرز

 برخی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت حربا
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کارفرمانشانینام پروژه
کوتینگ اسکلت های فلزی پروژه های مسکونی صنایع، ابیوردی، امین، احسان 

کانال های تهویه کوتینگ 

کوتینگ و ایزوالسیون پایه ستون های دکل های برق

کوتینگ و ایزوالسیون سازه ی فلزی بتنی مجتمع مسکونی شهری 

کوتینگ سازه فلزی پروژه مسکونی خلیج فارس 

ایزوالسیون مخزن 10000 متر مکعبی 

کوتینگ و ایزوالسیون سازه فلزی بتنی پروژه مجتمع تجاری نور

کوتینگ و ایزوالسیون سازه فلزی بتنی پروژه تجاری آنا

 ایزوالسیون پروژه معدن چادرملو 

پروژه انتقال آب زاینده رود به یزد

مجتمع مسکونی پزشکان 

کوتینگ اسکلت فلزی پروژه مسکونی 18 بلوکی سازه پایدار

کوتینگ سازه فلزی پل ماچیان  

کوتینگ سازه فلزی 900 تنی سخت آژند

گیالن  ایزوالسیون تصفیه خانه پگاه 

ایزوالسیون تصفیه خانه ماهیان خاویاری چابکسر

ایزوالسیون تصفیه خانه های شهرک صنعتی آستانه اشرفیه، لوشان و صومعه سرا 

ایزوالسیون تصفیه خانه تخته پل رشت، آب و فاضالب شهری رشت 

کوتینگ مخزن 10000 متر مکعبی باغبانان فومن و مخزن هوایی باغبانان 

کوتینگ مخزن 6000 متر مکعبی لوشان

کالیه کالن  کوتینگ مخزن 15000 متر مکعبی 

گوهررود کوتینگ مخزن 40000 متر مکعبی 

اجرای عایق سفید نما برای نوسازی مدارس به متراژ 15000 متر مربع

اجرای عایق بام شعبه مرکزی بانک ملی رشت 

اجرای عایق بام موسسه نازایی مهر

اجرای رنگ / عایق سفید دیوار باران گیر ساختمان ها 200000 متر مربع 

کوتینگ سازه فلزی پل

گیالن رنگ آمیزی جداول شهرک های صنعتی 

کوتینگ سازه های فلزی و رنگ / عایق نما

کاری پروژه منطقه آزاد انزلی عایق 

کوتینگ اسکلت فلزی هتل ستاره شمال 

کوتینگ سازه فلزی پروژه هتل سلمانشهر  

کوتینگ اسکلت فلزی

ایزوالسیون سازه های بتنی و رنگ آمیزی نما و سقف پالژ ارتش

کوتینگ سازه های فلزی رستوران شالی

عایق / رنگ نما شهرک ساحلی عروس دریا 

آب و فاضالب شهری، مخزن 6000 متر مکعبی

کوتینگ اسکلت فلزی پروژه امید سپهر 

کوتینگ تاسیسات نیروگاه طوس

شیراز

یزد

یزد

یزد

یزد

اردکان

یزد

یزد

یزد

اصفهان و یزد 

یزد 

یزد 

رحیم آباد رشت

چابکسر

گیالن استان 

گیالن استان 

گیالن استان 

گیالن استان 

گیالن استان 

گیالن استان 

گیالن استان 

گیالن استان 

گیالن استان 

گیالن استان 

رشت

گیالن استان 

گیالن استان 

گیالن استان 

گیالن استان 

بندر انزلی

نمک آبرود

متل قو

آمل

ساری

ساری

نوشهر

آستارا

مشهد

مشهد

تعاونی مسکن بسیجیان

کویر یزد کارخانه ی فرش ستاره 

اداره برق استان یزد

شرکت سیرنگ طالیی

شرکت سیرنگ طالیی

کارخانه فوالد غدیر اردکان 

شرکت سیرنگ طالیی

شرکت سیرنگ طالیی

شرکت سیرنگ طالیی

وزارت نیرو آب منطقه یزد

تعاونی مسکن پزشکان 

سازه پایدار

شهرداری رشت

شرکت سخت آژند

گیالن  شرکت پگاه 

شرکت انستیتوی ماهیان خاویاری رشت

شهرک صنعتی رشت 

شرکت ست 

کما لیل آب و فاضالب روستایی شرکت 

آب و فاضالب شهری، مهندس ماسالی 

کو  آب و فاضالب شهری، شرکت پا

گوهررود گیالن شرکت  آب و فاضالب 

کادوس دژآذین شرکت 

کادوس دژآذین شرکت 

مهندس اسدی

کادوس دژآذین شرکت 

گیل  گستر  شرکت خانه 

گیالن شرکت شهرک های صنعتی 

نوسازی مدارس

شرکت فورسمنت

شرکت مهندسی فرات 

هتل سلمانشهر

شرکت خزر الکتریک

پادگان صیاد شیرازی

رستوران شالی

جناب دکتر بختیار

شرکت مهرساز تنکابن 

شرکت سپهر هشتم

نیروگاه طوس

استان یزد

استان های گیالن و مازندران

استان های خراسان رضوی و جنوبی
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کارفرمانشانینام پروژه
کوتینگ سازه های فلزی حسینیه آیت اهلل شاهرودی

کوتینگ سازه های فلزی هتل بین المللی مدینه الرضا

کوتینگ سازه های فلزی هتل بین المللی قدس

آب بندی مخازن آب سیلوهای سبز وار 

مخازن آب شهرستان باخرز، سازه بتنی مخازن مدفونه

سرزمین موج های خروشان، مخازن آب و سپتیک های فاضالب

پارکینگ زیرسطحی اوحد و هانیه، سازه های بتنی دیوار حائل

کوتینگ سازه 900 تنی تعاونی مسکن پرستاران بیرجند، پروژه 100 واحدی 

کوتینگ سازه فلزی  تعاونی مسکن پرستاران بیرجند، پروژه 200 واحدی 

کوتینگ اسکلت فلزی تعاونی مسکن شرکت نیان الکترونیک

آب بند سازی دریاچه تفریحی خوابگاه آقایان و حوض های مجتمع آفتاب دانشگاه ملی بیرجند 

کیورینگ دیوارها و دال بتنی  ساختمان سرپرستی و مدیریت شعب بانک سپه خراسان جنوبی 

اتحادیه شرکت های ساختمانی بیرجند، پروژه 100 واحدی آبادگران، ایزوالسیون دیوار حائل 

کارگشای بسیجیان بیرجند، پروژه 400 واحدی ،کوتینگ سازه فلزی تعاونی 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، پروژه خوابگاه 280 نفری ایزوالسیون دیوار حائل 

ساختمان شعب بانک تجارت ایزوالسیون بام

ج سپهر (، ایزوالسیون دیوارها  ساختمان مدیریت و سرپرستی بانک صادرات بیرجند ) بر

 سیلوی مرکزی بیرجند، آب بند سازی و رفع نشت مخزن آب 

بیمارستان شیمی درمانی و پرتو درمانی بیرجند، ایزوالسیون دیوار حائل 

کوتینگ سازه فلزی نمایشگاه های بین المللی بیرجند، 

کارخانه سیمان طبس آب بند سازی و رفع نشت سیلوهای نگهداری سیمان

کرسی چینی مسکن مهر مهرشهر ایزوالسیون پای دیوارها و سطح 

محافظت تاسیسات شرکت ذغالسنگ طبس

کوتینگ سازه فلزی و ایزوالسیون سازه های بتنی مصلی بزرگ اصفهان 

کارخانه شیمی دارویی ریحانه  کوتینگ سازه فلزی 

کوتیگ مخازن اسید 

کوتینگ سازه بتنی میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان، 

کوتینگ سازه فلزی پارکینگ طبقاتی منطقه ی 7 شهرداری

عایق کاری مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین اصفهان و مهمانسرای جهانگردی اصفهان

کوتینگ سازه فلزی ساختمان مرکزی دارائی بوشهر 

کوتینگ اسکلت فلزی دانشگاه خلیج فارس

کاری کوتینگ سازه فلزی و عایق  مرکز تفریحی شهرداری بوشهر، 

کاری پایه های فلزی نما مجتمع مرکزی تجارت بوشهر، ساختمان تجاری 12 طبقه، عایق 

کوتینگ اسکلت فلزی هتل عسلویه

کوتینگ اسکلت فلزی پروژه مسکونی

کوتینگ اسکلت فلزی پروژه مسکونی نفتکش

اسکلت فلزی پروژه بندرعباس مال 

کیش کوتینگ اسکلت فلزی پروژه 211 واحدی دالرام 

کیش  کوتینگ اسکلت فلزی پروژه 487 واحدی یاسین 

مشهد

مشهد

مشهد

سبزوار

خراسان رضوی

مشهد

خراسان رضوی

بیرجند

بیرجند

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

بیرجند

بیرجند

بیرجند

خراسان جنوبی

بیرجند

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

بیرجند

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

طبس

اصفهان 

اصفهان

اصفهان 

اصفهان 

اصفهان 

اصفهان 

بوشهر

بوشهر

بوشهر

بوشهر

عسلویه

عسلویه

عسلویه

بندرعباس

کیش

کیش

شرکت پی پل سازان

شرکت پی پل سازان

شرکت پی پل سازان 

شرکت پارس بنای صدر

شرکت پی پل سازان 

شرکت پی پل سازان 

شرکت پی پل سازان 

شرکت قهستان بنا

کویر شرکت شن و ماسه 

شرکت نیان الکترونیک

دفتر فنی عمرانی دانشگاه ملی بیرجند

شرکت نوین سازان

شرکت جهان بتن 

 شرکت سقف سازان آفتاب 

 شرکت جهان بتن

 دفتر فنی عمرانی بانک تجارت 

گرانش راه و ساختمان  شرکت 

کشور سازمان غالت 

آقای مهندس حسینی

آقای مهندس حسینی

آقای مهندس حسینی

 شرکت جهان بتن

شرکت ذغالسنگ طبس

شرکت بهین فام

شیمی دارویی ریحانه

مجد ایران تانک

شرکت بهین فام

شهرداری منطقه 7

شرکت بهین فام

شرکت مونیت

شرکت مونیت 

شرکت بهین فام

کاران لیان  شرکت عایق 

شرکت آرمه نو

کیان سازه شرکت حامی 

شرکت پارسه

شرکت آنامیس

کارا سازه متین شرکت 

شرکت وحدت بتن

استان بوشهر

استان اصفهان

استان هرمزگان

 برخی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت حربا
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کارفرمانشانینام پروژه
کیش کوتینگ اسکلت فلزی پروژه پدافند 

کوتینگ سازه فلزی مجتمع تجاری الماس قشم 

کوتینگ سازه فلزی مجتمع تجاری الماس درگهان

گلف درگهان کوتینگ سازه فلزی مجتمع تجاری اداری پرشین 

کوتینگ اسکله عرشه فرآوری ماهی قشم 

کوتینگ سازه های شرکت دخانیات

گنو کوتینگ اسکلت فلزی پروژه های شرکت 

کوتینگ اسکلت فلزی پروژه فرمانداری

گالوانیزه سیرکان کوتینگ پل قوسی 

کوتینگ اسکلت فلزی دانشگاه علوم دریایی

کوتینگ اسکلت فلزی مسجد مرکزی منطقه آزاد

کوتینگ دکل های برق اداره برق زاهدان و زابل 

کوتینگ مخازن بتنی آب و فاضالب زاهدان

ج تجارت قزوین  ایزوالسیون 7000 متر مربع دیوار برشی بر

گلرنگ کوتینگ سوله 200 تنی 40ساله 

کشتارگاه صنعتی قزوین دشت بره، عایق کاری

ایزوالسیون مخزن بزرگ پروژه اهلل آباد

ایزوالسیون تصفیه خانه شهرک صنعتی زنجان

کلکترهای مدفون رودخانه قزل اوزن

کارخانه پتاسیم زنجان  سوله 

کوتینگ سازه های فلزی

ح توسعه حرم حضرت علی )ع(  کوتینگ سازه های فلزی طر

کوتینگ سازه های فلزی پایانه مرزی شلمچه ایزوالسیون فونداسیون و 

ایزوالسیون پشت بام 13000 مترمربعی 

کوتینگ سازه فوالدی ) فضایی( 

کوتینگ پایه های دکل های برق 

رنگ جداول سیرجان 

کوتینگ پایه ستون های پروژه اداری تجاری سعیدی ایزوالسیون مخازن و 

کوتینگ پایه ستون های پروژه فاطمیه

سازه و تاسیسات پارک آبی قم

کشتارگاه مالیر  کوتینگ سوله 

قالب های سد سازی

کاشان پروژه اسکلت فلزی دانشگاه 

ایزوالسیون مخزن 6000 متر مکعبی 

کوتینگ تاسیسات سوله سردخانه

ایزوالسیون تونل آببرسد سهند تا سرعین و جاده ارجستان به طول 5000 متر

کوتینگ سازه فلزی سوله استخر دانشگاه شهرکرد، 

کوتینگ اسکلت فلزی و تاسیسات

کوتینگ سوله استخر اشکان

کیش

قشم

قشم

قشم

قشم

قشم

قشم

جاسک

گردنه بلبل محور سیرکان به 

چابهار

چابهار

سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

قزوین - میدان میرعماد

قزوین

قزوین

بویین زهرا

زنجان

زنجان

زنجان

قزوین

نجف

شلمچه

ترکمنستان

کرمان

کرمان

سیرجان

میدان سعیدی قم 

قم 

قم 

مالیر

کاشان 

کاشان 

ممقان

تبریز

آذربایجان غربی

شهرکرد

کرمانشاه

کرمان

شرکت صدرانور

آقای مهندس شعاعی

آقای مهندس شعاعی

آقای مهندس شعاعی

فرآوری ماهی قشم

شرکت دخانیات 

گنو گلگشت  شرکت توسعه و عمران 

فرمانداری جاسک

شرکت اطلس ساباط

دانشگاه دریانوردی

منطقه آزاد چابهار

شرکت سیرنگ طالیی 

کویر شرق سازه 

تعاونی مسکن تهران 

شرکت آرین سلولز 

شرکت بهین فام

کیمیا مهر شرکت 

کشور صنایع روی 

آقای مهندس شعاعی

شرکت آرمان سوله

تعاونی مسکن دیوان محاسبات قزوین

شرکت پدیده رویای قرن

کاو شرکت بن دژ 

بازرگانی چوگانی

شرکت تارتن

شرکت نصر نیرو

شهرداری سیرجان

مهندس خاموشی

شرکت پیمانکار

گستر  شرکت تصفیه 

مهندس زرینی

شرکت بوذر جمهر

شرکت دوست

کادوس دژآذین شرکت 

مهندس جوان

کعبه ارومیه موسسه 

کاریزخاور شرکت 

تعاونی مسکن آب و فاضالب

مهندس امامی

استان های قزوین و زنجان

سایر استان ها

استان سیستان و بلوچستان

 برخی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت حربا
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تایید یه های فنی

آزمایشگاه شرکت ملی نفت ایران
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 )BS(موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دانشگاه پلی تکنیک تݠهران امیرکبیر 

National Iranian Oil Co.
The Construction and Housing Research Centre 
Institute of Standards and Industrial Research of Iran)BS(
Institute of Standards and Industrial Research of Iran
Amirkabir University of Technology)Tehran Polytechnic(
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سازمان صنایع دفاع )ساصد(
مرکز پژوهش های متالورژی رازی

ک وزارت راه و شهرسازی آزمایشگاه فنی و مکانیک خا

Defense Industries Organization
Razi Metallurgical Research Centre
Ministry of Roads and Urban Development

تایید یه های فنی
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Different Types of Indi Primer Wax

Metal and concrete have many uses in different types of industries and are often expose 
to the elements causing them to corrode. As such Herba company, has formulated 
primers for varied usage namely PY95, PL85 and PB285.

PY95 Indi Primer Wax:
It can be applied on metal structures, water pipes and central heating pipes; even the 
rusted ones.

PB285 Indi Primer Wax:
It is much more concentrated and dense when compared with PY95 and can be applied 
on concrete foundations, oil and gas pipelines and their bases, as well as storage tanks; 
even the corroded ones. 

PL85 Indi Primer Wax:
Having great adhesiveness and the right density, PL85 Indi Primer Wax can be applied 
under the primer tapes of oil and gas pipelines for permanent protection. 

- For further information, please visit www.herbaaco.com
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Indi Primer wax has many applications and advantages, a few of which are listed 
below:
Eliminating surface preparation:
Most other anti corrosion products require the surface to be sandblasted before being 
coated, however Indi Primer Wax eliminates the need for surface preparation.
Easy application: 
The application of Indi Primer wax is very simple and does not require an expert.
High surface area coverage:
Currently the maximum coverage capacity of all other products in the market is 
approximately 8 Square Meters, while Indi Primer wax can cover up to 15 Square 
Meters; which is a great proof of its cost effectiveness.
Long shelf life:
Even under adverse conditions, Indi Primer wax does not deteriorate, turn into  
sediments or crust and  does not separate  even when exposed for prolong , making it 
reusable later.
Conductivity (ease of welding):
Since there is no lead, cobalt or pigment in Indi Primer wax, it is possible to weld the 
desired surface, immediately after application of the primer.
Welding capacity (welding safety):
Unlike regular anti corrosions and protection products, Indi Primer wax does not 
penetrate the welding area and has no negative effects on it.
Penetration and adhesiveness:
Due to the special liquefiers used in Indi Primer Wax as well as its adhesive nature 
causes the primer to penetrate deep through the corroded surface, mummifying it and 
preventing further corrosion.
Physical properties:
Any surface that has been coated with Indi Primer Wax, has the ability to stretch, bend, 
expand and contract without any blistering, chipping or cracking and is also impact 
and scratch resistant due to its mummifying qualities and wax like nature.

Indi Primer Wax Advantages
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Introducing Primer Wax

The best way of preventing metal from corroding is by applying a protective layer on 
them. Using primers on the metal disconnects it from its surroundings and protects the 
structures by mummifying the metal a process which is not achievable by using other 
anti-corrosions because they are weak, have a temporary effect on the surface and 
decompose as a result of chemical and physical reactions.
Powerful permeating materials have been used in the structural formula of Primer Wax 
and these materials help the Primer Wax to pass through the corroded surfaces and 
microscopic pores to reach the main surface of the metal and mummify it.

‘Indi’ Primer Wax
Herba, the Chemical and Researching Group, started its work in 1991 with the purpose 
of researching the effects of the corrosion within the national industries .this team, 
through its constant research has been able to formulate a unique type of Primer which 
is commercially known as `Indi` . After being certified by various organizations Indi 
Primer wax   has managed to prove its superiority over its foreign competition which 
is being produced and consumed by the industrialized countries over the past few 
decades. Indi Primer wax with its superiority and lower prices compare to foreign 
products is now available to be used within various industries and constructions.
Herba Chemical and Researching Group is the only producer of Indi Primer Wax in the 
Middle East and also exporting its products internationally.






