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مقدمه

 اکسطد   و سططیی  کن خشکیک  که در اصطالح به آن خشک کن کبالت گفته می شود، اوکتات کبالت

لت بطه  اوکتات کبا. شود می استفاده کمكی های کن خشک همراه به معموال و باش  می قوی بسدار کنن ه

عنططوان کالططالددور در واکططنش هططای شططدمدایی یوندمریداسططدون، اسططتری شطط ن، اکسد اسططدون،   ططالش،  

ی ویطهه  هد روژناسدون و سایر واکنش ها( و به منظور ارلقاء و لثبدطت عمنكطرد سطوخت هطا، در کاربردهطا     

ده قطرار ریس و افدودنی هطای اتتطراس سطوخت مطورد اسطتفا     ر روان کنن ه ها، مواد افدودنی گکالالددوری د

می گدرد. 

موارد مصرف

  در واکنش های شدمداییکالالددور

 رنگ و رزین

 ریخته گری

 جوهر

مشخصات فنی

اوکتات کبالتنام محصول

4CoO30H16Cفرمول شیمیایی

g/mol 345.34جرم مولی

مایع شفاف بنفش رنگ  شکل ظاهری

با استقرار در شهرک شرکت آرمان صنعت پویش کیمیا 

صنعتی ایوانكی سمنان طی  ن ین سال فعالدت های خود را در 

زمدنه لولد  مواد شدمدایی مورد نداز صنایع نفت، گاز و 

وتروشدمی، صنایع آبكاری، رنگ و رزین آغاز نموده است. این 

با  شرکت بخش لولد  صنعتی هن ینگ نانووویش کدمدا بوده و

لولد  کنن گان کالالدست در یكی از  لكده بر دانش فنی داخنی،

کشور می باش . بخش لیقدق و لوسعه این شرکت با داشتن 

لدمی مجرب، دانش بندان و همچندن امكانات ودشرفته در 

وهوهش اه شدمی و مهن سی شدمی ایران به دلدل نددیكی به 

ی باش . قطب وهوهشی کشور، ایجاد ش ه و مشغول فعالدت م

در تال تاضر میصوالت لولد ی این شرکت شامل موارد زیر 

می باش :

 کالالدستNPK T-1253   بولن -1مصرفی در وات 

 ،نمک های کبالت یاکسد ، هد روکسد ، ندترات، کربنات

استات، سولفات، کنری ، اوکتات(

 ،نمک های ندكل یاکسد ، هد روکسد ، ندترات، کربنات

استات، سولفات(

ستیصال فندات گرانبها از کالالدست های مستعملا

ضه فندات عناصر واسطهاخالص سازی قر

خالص سازی فندات گرانبها

تماس اطالعات

تلفن:

 02334583605

 آدرس:
سمنان، شهرک گرمسار، شهرک صنعتی ایوانكی، خدابان 

 334، والک 2استان ارد، خدابان ابتكار 

وبسایت:
www.nanopouyesh.com

 پست الکترونیکی:
info@nanopouyesh.com

درباره ما


