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الیاف مصنوعی

صنایع نساجی

کشـاورزی

شوینـده هـا

ضدکف هـا

.  تاریخـچـه شـرکت
شــرکت “کـــاوان شیـــمی ســـورن” بــه پشــتوانه بیــش از یــک دهــه فعالیــت موثــر مدیــران ارشــد و پرســنل مجــرب بــا موضــوع 
ــد  ــق مســتمر در تولی ــن ســال توفی ــال چندی ــه دنب ــده اســت. ب ــع وابســته تاســیس گردی ــت در صنعــت شــیمیایی و صنای فعالی
محصــوالت بصــورت سفارشــی و امــور بازرگانــی، بــه منظــور گســترش دامنــه ی فعالیت هــا در صنعــت شــیمیایی، احــداث کارخانــه 

در زمینـــی به مســـاحت 4800 متـــرمربع واقع در شـــهرک صنعتی اشتـــهارد در دســـتور کـــار قـرار گـرفت.

.  حوزه هـای فعالیتـی
شــرکت “کـــاوان شیـــمی ســـورن” موفــق بــه اخــذ مجــوز تولیــد بیــش از ســی محصــول از ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــوینده،     ــه ش ــواد اولی ــی، م ــاف مصنوع ــاجی، الی ــع نس ــاز در صنای ــورد نی ــیمیایی م ــوالت ش ــد محص ــه تولی ــرز در زمین ــتان الب اس
آرایشــی و بهداشــتی، امولســیفایرهای تخصصــی ســموم کشــاورزی، شــیمی ســاختمان، نفــت، گـــاز و پتروشــیمی، رنــگ و رزیــن، 
آب و فاضــاب، ضدکف هــای ســیلیکونی و غیرســیلیکونی گردیــده اســت کــه تاثیــری شــگرف بــر جهــش تولیـــد و ارتـــقاء ســطح 

کمی و کیـــفی محصوالت شیـــمیایی برجـــای خواهـــد گذاشــت.

.  تامیـن رضایت منـدی
شــرکت “کـــاوان شیـــمی ســـورن” بــا تلفیقــی نویــن از دانــش فنــی تولیــد و بازرگانــی، عملکــردی مبتنــی بــر برنامه ریــزی، تحقیــق  
و توســعه بنــا نهــاده کــه ایجــاد اشــتغال پایــدار در داخــل مــرز و بــوم کشــور و همچنیــن توســعه صــادرات و ارزآوری را بــه همــراه 
ــا افزایــش  خواهــد داشــت. فرمولــه  نمــودن مــواد مصرفــی  مــورد نیــاز صنایــع، کاهــش بهــای تمــام شــده ی مصرف کننــدگان ب
کیفیــت محصــوالت و تســریع در انجــام فرایند درخواســت تا تحویل سفارشــات، ســرفصل فعالیـــت مـــدیران این بنـــگاه اقتصـــادی 
ــی  ــه در تمام ــوده ک ــن شــرکت ب ــای ای ــن اساســی فعالیت ه ــادی، رک ــم بنی ــه اصــول و مفاهی ــه ب ــده اســت. توج ــریف شـ تعـ
ــدی  ــی گردد. بهره من ــریت مـ ــر مدیـ ــب  نظـ ــره و صاح ــاورانی خب ــدی از مش ــا بهره من ــی ب ــادی و بازرگان ــی، اقتص ــای فن زمینه ه
ــت  ــزاری اس ــرکت، اب ــرمایه ش ــن س ــوان اصلی تری ــه عن ــران، ب ــنجی از صنعتگ ــا نظرس ــوام ب ــه ت ــای خاقان ــمندانه از ایده ه هوش

نوین در اختیـــار مدیران ارشـــد مجمـــوعه تا توســـعه ای پایـــدار و هدفمـند را تامیـــن نماینـد. 
امیـــد آنکه فعالیت هـــای مجمـــوعه “کـــاوان شیـــمی ســـورن” با حـــداکثر بهـــره مندی از منـــابع مـــوجود و تکنـولـــوژی های روز 
جهــان و بــا هــدف تامیــن رضایتمنــدی مشــتریان گرامــی در داخــل و خــارج کشــور، بــه عنــوان گامــی نویــن و متمایــز در صنعــت 

شیمیایی “میـــهن عزیزمـان ایـــران” پایـدار بمـاند.

 CF- BCF اسپین فینیش مخصوص  .
.  اسپین فینیش مخصوص پلی استر استیپل 

.  اسپین فینیش مخصوص پلی  پروپیلن استیپل 
.  آنتی استاتیک مخصوص ریسندگی اسپان 

.  آنتی استاتیک مخصوص منسـوجات بی بافـت 
.  آنتی استاتیک مخصوص پلی استر استیپل ذوب ریسی 

.  نـرمکـن مخصوص پلـی اسـتر استیپـل ذوب ریسـی

.  انواع نرمکن سیلیکونی ماکـرو، میکـرو، نانـو 
.  انواع ضدکف سیـلیکونی 

.  نرمکن کاتیـونیک خمیری نسـل جـدید 
.  انواع دیسـپرس کنـنـده هـا 

.  انواع دترجنت کاســیک )نانیونیک، آنیونیک، آنیونیک نانیونیک(
.  انواع دترجنـت هـای پلیـمری

.   انـــواع امـولسـیفایـرهـــا، دیســـپرس کنـنـده هـــا و عــوامـــل 
خیـس کنـنـــده مـــورد  مصـــرف  در  سـمــــوم کشـــاورزی  بـــا  

  WDG, SP, WP, SL, SC, EC فـرمــوالســیون هـــای 
.  انـواع سورفکتـانت هـای مـورد مصرف در کودهـای کشـاورزی

.  بتـائین 
.  لـورآمیـد 

.  تگـزاپون صـدفی
.  سولفوسوکسینات

.  انــواع ضـد کف هـــای تخصصــی مورد مصـرف در صنایــع مختلف




