


جدید فرموالسیون با ترافیکی رنگ تولید طرح



 
مهم ترین ویژگی هاي محصول نسبت به محصوالت داخلی و خارجی

رنگ ترافیکی جهت اجراي خط کشی راهها و خیابانها 

برابري 2/5 ماندگاري

مختلف هاي اقلیم با تطابق اساس بر رنگ تولید امکان مختلف هاي اقلیم با تطابق اساس بر رنگ تولید امکان

رنگ روي گلسبید هاي دانه بیشتر ماندگاري ، رنگ بیشتر بازتاب

دفعات تعداد به توجه با کننده مصرف براي ارزانتر شده تمام قیمت  

مصرفی رنگ میزان و اجرا



سوابق مرتبط با تولید فن آوري محصول جدید دانش  
بنیان

96 ادیبهشت :تحقیق فرآیند آغاز

97 فروردین :اولیه نمونه تولید

97 خرداد :پایلوت اجراي 97 خرداد :پایلوت اجراي

97 مرداد :رنگ نهایی تولید

ریال میلیارد 10 حدود :تولید و تحقیق براي گذاري سرمایه ارزش

پروژه مدت در کلیدي مشاوران و کارشناسان :  

بازار مدیریت اقتصادي، و مالی .ترافیک فیزیک، عمران، مواد، نانو، شیمی، متخصصین.



)داخلی و خارجی(مشکالت رنگ هاي ترافیکی

پایین مکانیکی مقاومت

مختلف هاي اقلیم با رنگ تطابق عدم

وارداتی( اولیه مواد تامین در وابستگی(

کننده مصرف براي باال شده تمام قیمت

کشی خط ولط متر هر اجراي براي باالتر رنگ مصرف

خیابانها و ها جاده کردن مسدود و کشی خط تکرار در اجبار لحاظ به رنگ اجراي زمان در بیشتر ترافیک ایجاد

آمیزي رنگ دفعات کاهش دلیل به رنگ در موجود حاللهاي تبخیر از حاصل آلودگی لحاظ به زیستی محیط مشکالت

گلسبید نگهداري در رنگ بافت بودن ضعیف لحاظ به شب در رنگ کارایی ضعف

قلیایی و اسیدي بارانهاي در رنگ کمتر مقاومت



تطابق محیط زیستی                                             

با توجه به نوع مواد به کار رفته در فرموالسیون نانو رنگ ترافیکی از یک طرف و تعداد دفعات کمتر اجرا از  
.طرف دیگر،این رنگ آلودگی هاي زیست محیطی کمتري نسبت به سایر رنگهاي ترافیکی دارد

رنگ تولید زمان در

.هستند صنعتی هاي محیط در هوایی و محیطی زیست هاي آلودگی باعث هستند همراه پرت با معموال که مواد ساخت فرآیند در عالی مواد و صنعتی حاللهاي از استفاده

اجرا زمان در

. گردد می تنفسی مشکالت و هوا آلودگی باعث و شده هوا وارد بالفاصله اجرا فرآیند از پس حالل مقدار این که دهند می تشکیل حاللها را ترافیک رنگ از %20 معموال

برداري بهره زمان در

  طی لذا ، شوند می شسته ها بارندگی از حاصل آب با یا و شده منتشر فضا در گرد صورت به و شده ساییده جوي شرایط و ها اتومبیل آمد و رفت اثر در رنگها اینکه به توجه با

.گردد می آلوده و گرفته قرار مواد این معرض در خاك و فضا فرآیند این

 بهره و ،اجرا تولید در ترافیکی رنگ نانو اجراي براي کمتري حالل ،میزان برداري بهره یکسان هاي دوره در اجرا دفعات کاهش به توجه با

   برداري



امکان تولید رنگ منطبق با شرایط اقلیمی               

ویژگی مهم و منحصر بفرد این محصول امکان تولید رنگ براي اقلیم هاي مختلف با هدف 
.افزایش ماندگاري و کیفیت می باشد

کم بارش بدلیل قیرزدگی و رنگ شدن کثیف :)اهمیت حائز نکات(خشک و گرم اقلیم

به اجرا زمان در رنگ کمتر چسبندگی.خط شدن شسته قلیایی، حمله :مرطوب و گرم اقلیم به اجرا زمان در رنگ کمتر چسبندگی.خط شدن شسته قلیایی، حمله :مرطوب و گرم اقلیم 

هوا بودن شرجی دلیل

آسفالت از رنگ جداشدن زدگی، یخ :خشک و سرد اقلیم.

شستشو نمک، و شن زدگی، یخ :مرطوب و سرد



جداول مقایسه اي فنیجداول مقایسه اي فنی



مرتبط داخلیجدول مقایسه اي نانو رنگ ترافیکی با استانداردهاي 

توضیحاتمقایسهعدد محصول نانوعدد استانداردعنوانردیف

می شودرنگ در آسفالت نانو متر باعث افزایش تراکم و نفوذپذیري بیشتر  5افزایش دامنه ذرات تا مرزمیکرون35نانو متر تا 5 میکرون40از دانه بندي1

تست سایش2
از  اعمال سایشکمتر دور 100در 

میلی گرم کاهش وزن500

اعمال  دور 1000در 
میلیگرم کاهش   41,5سایش

وزن

سایش مهمترین عامل پاك شدن رنگ از سطح آسفالت بوده و افزایش مقاومت سایشی به منزله 
افزایش ماندگاري رنگ می باشد

افزایش مقاومت برابر خراش باعث افزایش ایمنی رنگ در برابر خراشهاي احتمالی استگرمی4000وزنه گرم1000حداقل وزنه مقاومت در برابر خراش3

مقاومت برابر شستشو4
دور شستشو حداکثر 1000در

5افزایش براقیت 
دور شستشو افزایش 1000در

1براقیت 
در زمان بارندگی با رفت وآمد اتومبیل ها سطح رنگ شسته می شود ،لذا افزایش مقاومت برابر شستشو 

.به منزله افزایش طول عمر رنگ می باشد

با ماندگاري باال،مقاوم در برابر نمک پاشی جاده ها PH12مقاومت رنگ تامقاوم استمقاوم باشدمقاومت در برابر قلیا5

6
مقاومت در باربر باران  

اسیدي
باماندگاري باال،مقاومت در برابر بارانهاي اسیدي شهرهاي بزرگ PH4مقاومت رنگ تا مقاوم استمقاوم باشد

خمش7
مقاوم   8قطر رنگ درمندرل قطر  رنگ در خمش مندرل 

آسفالت وحرکت قیر سطح جادهمقاومت خمشی بسیار باال براي مقاومت در تغییرات سطح  خمش7
قطر  رنگ در خمش مندرل 

مقاوم باشد12
مقاوم   8قطر رنگ درمندرل 

است
آسفالت وحرکت قیر سطح جادهمقاومت خمشی بسیار باال براي مقاومت در تغییرات سطح 

که معموال از زیر اتومیبلها نشت می کنند ...باعث مقاومت رنگ در برابر خورندگی بنزین ،روغن و مقاوم استمقاوم باشدمقاومت در برابر بنزین8

کاهش زمان خشک شدن سطحی باعث کاهش ریسک یخ زدگی و آلودگی رنگ می شوددقیقه15دقیقه20حداکثر خشک شدن سطحی9

دقیقه35دقیقه40حداکثر زمان خشک شدن کامل10
هر چقدر زمان خشک شدن رنگ کمتر باشد زمان کمتري براي بستن مسیر جهت رنگ آمیزي الزم 

است

درصد مناسب مواد جامد در رنگ باعث افزایش کیفیت رنگ و مقاومت باالتر در برابر تنشها می شوددرصد78درصد75حداقل درصد جامد رنگ11

می شودرنگ  مصرف بهینهدر متر طول و در نتیجه  مصرف کمتر رنگافزایش پوشش باعث میکرون85میکرون125حداکثر پوشش خیس12

گرانروي یا روانی در رنگها باعث بهبود کیفیت و راحتی اجراي رنگ می باشد میکرون95میکرون 105تا85گرانروي13

سرد و مقاومت باالتر در برابر یخبندانافزایش ماندگاري در اقلیمهاي مقاوم استمقاوم باشدمقاومت برابر آب سرد14

15
براقیت قشر خشک  

رنگ
درجه با زاویه  20حداکثر 

درجه60
افزایش براقیت باعث بهتر دیده شدن رنگ در نور می شوددرجه18

جلوگیري از سر خوردگی اتومبیلدقیقه5تا4دقیقه با وردنه10حداکثر چسبندگی به تایر16

افزایش بازتاب باعث بهتر دیده شدن خط با نور اتومبیل در شب میشود%80%75حداقل 45تحت زاویه بازتاب١٧



تست سایش

میلی گرم کاهش وزن500دور کمتر از 100در عدد استاندارد

نتیجه آزمون نانو رنگ 
ترافیک

میلیگرم کاهش وزن 41,5دور 1000در 

روش آزمون
رنگ روي سطح فیلم استاندارد آزمایش اعمال ، و پس از خشک شدن دقیقا وزن شده در دستگاه مخصوص تست سایش با رعایت 

میزان کاهش وزن رنگ در اثر سایش مالك اندازه گیري مقاومت رنگ در برابر .استاندارد مورد نظر تحت سایش قرار می گیرد
.سایش می باشد

  

ASDM-D4060مرتبطاستانداردهاي 

سایشتوضیح آزمون 
با توجه به اینکه رفت وآمد اتومبیلها روي خطوط ترافیکی راهها باعث ساییده شدن رنگ و در نتیجه پاك شدن خطوط می شود لذا 

.داشتن مقاومت سایشی باال به منزله ماندگاري بیشتر رنگ روي سطح آسفالت می باشد

تست 
شستشو

5دور حداکثر افزایش براقیت 1000در عدد استاندارد

نتیجه آزمون نانو رنگ 
ترافیک

1دور افزایش براقیت  1000در 

روش آزمون
رنگ روي سطح فیلم استاندارد آزمایش اعمال ، و پس از خشک شدن براقیت نمونه توسط در دستگاه براقیت سنج اندازه گیري 

میزان افزایش براقیت  .آنگاه در دستگاه مخصوص تست شستشو با رعایت استاندارد مورد نظر تحت شستشو قرار می گیرد.می شود  میزان افزایش براقیت  .آنگاه در دستگاه مخصوص تست شستشو با رعایت استاندارد مورد نظر تحت شستشو قرار می گیرد.می شود روش آزمون
.رنگ در اثر شستشو مالك اندازه گیري مقاومت رنگ در برابر شستشو می باشد

  

ISIRI-3758مرتبطاستانداردهاي 

:توضیح آزمون سایش 
با توجه به اینکه جاده ها در روزهاي برفی و بارانی با رفت وآمد اتومبیلها در معرض شسته شدن از سطح آسفالت هستند ، مقاومت 

.باالي رنگ در برابر شستشو باعث ماندگاري بیشتر رنگ روي سطح آسفالت می باشد

تست 
مقاومت در 

برابر قلیا

مقاوم باشدعدد استاندارد

نتیجه آزمون نانو رنگ 
ترافیک

مقاوم است

روش آزمون
در پایان آزمایش نمونه نباید هیچگونه . ساعت در محلول هیدروکسید کلسیم غوطه ور می شود 18فیلم رنگ خشک شده به مدت 

.پوسته شدگی ، تاول و یا تغییر رنگ داشته باشد

  

ISIRI-3758مرتبطاستانداردهاي 

سایشتوضیح آزمون 
نمک ریخته شده با آب حاصل از باز . معموال پس از باراش برف و براي یخزدایی جاده ها از مخلوط شن و نمک استفاده می کنند 

لذا تاب تحمل قلیایی باال به رنگ امکان .شدن یخها تشکیل محلول قلیایی داده و باعث تخریب رنگ سطح آسفالت می شود 
.ماندگاري باالتر در این شرایط را خواهد داد



تست مقاومت 
در برابر بنزین

مقاوم باشدعدد استاندارد

مقاوم استنتیجه آزمون نانو رنگ ترافیک

روش آزمون
چند قطره بنزین روي رنگ خشک شده بر صفحه فلزي ریخته و بالفاصله پس از پریدن بنزین مقاومت رنگ 

ساعت حالت اولیه خود را به   24رنگ باید بدون تغییر ظاهري نرم شده و پس از .را اندازه گیري می کنند 
.دست آورد

  

ISIRI-3758مرتبطاستانداردهاي 

سایشتوضیح آزمون 
با توجه به اینکه این مواد  .همراه است ... رفت وآمد اتومبیلها در جاده ها با ریختن بنزین ،گازوییل ،روغن و 

حالل هاي قدرتمندي محسوب می شوند ،رنگ ترافیکی باید مقاومت بسیار باالیی در برابر این مواد داشته  
.باشد  .باشد   

تست مقاومت 
در برابر  
خراش

گرمی مقاوم باشد 1000تا وزنه عدد استاندارد

گرمی مقاوم است4000تا وزنه نتیجه آزمون نانو رنگ ترافیک

روش آزمون
رنگ را مطابق مشخصات استاندارد روي سطح شیشه اي اعمال شده و با خراش وزنه هاي مختلف تست می 

.رنگ باید در برابر خراش وارده مقاوم بوده و سطح زیرین آن پدیدار نشود.شود 

  

ISIRI-526مرتبطاستانداردهاي 

سایشتوضیح آزمون 
با توجه به اینکه رنگهاي ترافیکی در معرض خراشیده شدن هستند و این مسئله باعث تخریب رنگ روي  

.لذا مقاومت مناسب در برابر خراش می تواند نقش مهمی در پایداري رنگ داشته باشد. آسفالت می گردد 



جدول مقایسه اي نانو رنگ ترافیکی با استانداردهاي وزارت راه وشهرسازي

نانو رنگعدد محصول راه و شهرسازي استاندارد وزارتعدد عنوان

5کمتر از 100حداکثر تست سایش

گرمی4000وزنه گرم1000حداقل وزنه مقاومت در برابر خراش

1دور افزایش براقیت 51000دور حداکثر افزایش براقیت 1000مقاومت برابر شستشو

مقاوم استواحد 3عدم تخریب و تاول زدگی پوشش و عدم تغییر فاکتور روشنایی به بیش از مقاومت در برابر قلیا

واحد 3عدم تخریب و تاول زدگی پوشش و عدم تغییر فاکتور روشنایی به بیش از 
مقاومت در برابر بنزین

واحد 3عدم تخریب و تاول زدگی پوشش و عدم تغییر فاکتور روشنایی به بیش از 
مقاوم است

دقیقه15دقیقه 30تا  10خشک شدن سطحی

دقیقه35دقیقه150حداکثر زمان خشک شدن کامل

6,157,1حداقل پوشش خیس

مقاوم استمقاوم باشدمقاومت برابر آب سرد

دقیقه5تا4دقیقه با وردنه10حداکثر چسبندگی به تایر

%80%75حداقل 45تحت زاویه بازتاب



comparison chart 

topic ASTM source ASDM no Nano paint Source

Abrasion Resistance
500(weight loss(mg)) in 100 

cycle
D4060 41.5(weight loss(mg)) in 1000 cycle

Scratch Resistance 1000g D4060 4000g

جدول مقایسه اي نانو رنگ ترافیکی با استانداردهاي بین المللی - *

Scratch Resistance 1000g D4060 4000g

wash Resistance
<5 (Glossy addendum) in 

1000 cycle
D4060 1 (Glossy addendum) in 1000 cycle

Alkali Resistance Without Any defect BS6044 Without Any defect

Heat resistance no change in viscosity D2792 no change in viscosity

Adhesion to tire moximum 10 min D2792 4min

Reflectance >75% EN1436 80%



:افزایش استاندارد 

وجود ندارندآیتم هاي زیر در استانداردهاي متداول  - *                               

نفوذ پذیري
افزایش نفوذ رنگ  نفوذپذیري در هیچ استاندارد داخلی وخارجی یه عنوان شرط الزم قید نشده ولی تحقیقات نشان میدهد

در سطح باعث پیوستگی بیشتر و نهایتا افزایش ماندگاري رنگ می گردد

: توضیح 
)ارتقاء استانداردها. (محصول جدید تولید شده مشخصه هاي کیفی زیر را به استانداردهاي موجود اضافه کرده است

نفوذ پذیري
افزایش نفوذ رنگ  نفوذپذیري در هیچ استاندارد داخلی وخارجی یه عنوان شرط الزم قید نشده ولی تحقیقات نشان میدهد

در سطح باعث پیوستگی بیشتر و نهایتا افزایش ماندگاري رنگ می گردد

خواص نانویی رنگ

مشخصی بابت استفاده از نانو ذرات و خواص خروجی آن در کشور وجود نداشته و استاداردهاي خارجی نیز در  استاندارد
این باب تاکید خاصی ندارند ولی قابلیت هاي رنگ در مولفه هایی همچون مقاومت سایشی ،شستشو و چرك پذیري با این 

تکنولوژي به شدت افزایش می یابد

طراحی اقلیمی رنگ
حوزه رنگ اشاره به اقلیم هاي سرد وگرم شده است ولی در این طرح چهار اقلیم تنها در بعضی استانداردهاي بین المللی در

مختلف تحلیل و فرموله شده اند

چرك پذیري رنگ
هیچ جاي دنیا وجود نداشته و تست هاي این محصول با مولفه هاي  اساسا استاندارد مشخصی جهت چرك پذیري در هیچ

طراحی شده از طرف گروه محقق اندازه گیري شده اند

مقاومت حرارتی رنگ
حرارتی رنگهاي ترافیکی   باشد در حالی که تابرا دارا می ) سانتی گراددرجه 250(این رنگ قابلیت تاب حرارتی بسیار باال 

درجه باالتر از حداکثر دماي روزهاي گرم سال می باشد 45در استانداردهاي ملی و بین المللی 



رنگ با ویژگی هاي جدیدرفته در تولید نوآوري هاي بکار 

توضیحعنوان

مواد اولیه در عدم وابستگی 
تولید

میسر و تولید آنها نبوده و امکان تهیه مواد اولیه ترافیکی جدید وابستگی خاصی براي واردات در تولید این نانو رنگ 
است

است قسمتی از خالقیت بکار رفته در مکانیزم تهیه رنگ ، افزایش مقاومت با استفاده از افزایش محدوده دانه بندي استفاده از ظرفیت دانه بندي در  استفاده از ظرفیت دانه بندي در 
افزایش مقاومت

است قسمتی از خالقیت بکار رفته در مکانیزم تهیه رنگ ، افزایش مقاومت با استفاده از افزایش محدوده دانه بندي 
.که موجب افزایش مقاومت در برابر تنشهاي مکانیکی می گردد

استفاده حداکثري از مصالح در 
دسترس

جایگزین با هدف حفظ و افزایش کیفیت و کاهش قیمت استفاده از مواد

استفاده همزمان از پلیمرهاي 
مختلف

و کیفیت بسیار   که موجب ایجاد ساختاري متفاوتدر تولید این رنگ از ترکیب کوپلیمرهاي گوناگون استفاده شده 
باالتر از نظر مقاومت هاي شیمیایی و مکانیکی گردیده است



قیمت تمام شده رنگ ترافیکی نسبت به محصوالت مشابهجدول مقایسه 

نانو رنگ ترافیکیتوضیحاتعنوان

سود حاصل از کاهش مصرف
کمتر از  %10دلیل پوشش باالتر ، مصرف این رنگ  به

دیگر رنگها می باشد
در هر   رنگکمتر خرید %10معادل ارزش 

بار رنگ آمیزي

سود حاصل از افزایش ماندگاري
برابر دیگر رنگها است 2این رنگ بیش از  ماندگاري

که باعث کاهش قیمت تمام شده در طول زمان  
ماندگاري بیشتر وعدم  %50معادل ارزش 

کشی تکرار خط
که باعث کاهش قیمت تمام شده در طول زمان  سود حاصل از افزایش ماندگاري

قراداد می شود
کشی تکرار خط

سود حاصل از کاهش هزینه اجرا
به دلیل کاهش دفعات اجرا هزینه هاي اجراي مجدد  

کمتر خواهد بود
  تکرار هزینه عدم%15معادل ارزش 

خط کشیاجراي 

Glass Bidحاصل از مصرف سود 
دلیل دفعات کمتر اجرا گلسبید کمتري استفاده  به

خواهد شد
گلسبیدمصرف کاهش %50معادل ارزش

سود حاصل از هزینه هاي باالسري

به دلیل کاهش دفعات اجرا هزینه هاي اجراي مجدد  
کاهش به دلیل حذف  %50معادل ارزشکمتر خواهد بود

باالسري ناشی از تکرار رنگ هزینه هاي

  



اجتماعی ناشی از کیفیت رنگ جدول آثار 

توضیحاتعنوان

تعداد دفعات کمتراجراي خط کشی جاده ها باعث مسدود سازي کمتر راهها و در نتیجه ترافیک کمتر و ایمنی بیشتر می باشدمسدود سازي جاده ها

با توجه به تعداد کمتر دفعات اجرا به همان نسبت سربازهاي اجرا نیز کاهش می یابدکاهش هزینه هاي سربار اجرا

ترافیک حاصل از اجراي پروژه خط کشی باعث ایجاد ترافیک و در نتیجه اتالف وقت شهروندان استصرفه جویی در وقت شهروندان

کاهش خطر تصادفات
وجود خط کشی در  جاده ها بخصوص در شب باعث افزایش قدرت تشخیص حریم جاده توسط راننده شده و خطر تصادف را 

پایین می آورد

کاهش آلودگی محیط زیست
معموال شسته شدن خط کشی ها که داراي مواد مضر براي طبیعت هستند باعث انتقال این آالینده ها به حاشیه جاده و ضربه به 

محیط زیست میشود

مشخص بودن حریم جاده باعث تمرکز بیشتر و در نتیجه جلوگیري از تصادفات می باشدافزایش ایمنی مشخص بودن حریم جاده باعث تمرکز بیشتر و در نتیجه جلوگیري از تصادفات می باشدافزایش ایمنی

.وجود خط کشی واضح در سطح خیابان باعث تعیین مسیر دقیق تر توسط راننده شده و نظم بیشتري در رانندگی می شودافزایش نظم در رانندگی

کاهش تصادفات به صورت طبیعی باعث کاهش خسارات و در نتیجه کاهش هزینه هاي بیمه اي می باشدکاهش خسارت هاي بیمه اي

کاهش هزینه هاي درمانی
کاهش تصادفات باعث کاهش خطرات جسمی براي سرنشینان خودرو و عابرین شده و در نتیجه هزینه هاي درمان ناشی از 

تصادفات کاهش می یابد

این محصول داراي برتري کیفی نسبت به محصوالت رقباي معتبر خارجی می باشدبرتري کیفی به محصوالت خارجی

مشخص بودن حریم جاده باعث تمرکز بیشتر و در نتیجه جلوگیري از برخورد اتومبیل با تاسیسات جاده اي می باشدکاهش خسارت به تاسیسات جاده اي

کاهش تلفات جانی
کاهش تصادفات باعث کاهش خطرات جانی براي سرنشینان خودرو و عابرین شده و در نتیجه هزینه هاي تلفات جانی ناشی از 

تصادفات کاهش می یابد

کاهش تصادفات باعث آسیب کمتر به اتومبیل ها و در نتیجه کاهش مصرف قطعات خودرو می باشدکاهش مصرف قطعات اتومبیل



:محاسبه اثر اجتماعی طرح 

محاسبه هزینه کاهش تصادفات جاده اي بر اثر استفاده از رنگ با کیفیت

:توضیح 
)ارزش ریالی تاثیر کیفیت رنگ در کاهش تلفات جانی(یک نمونه محاسبه دست آورد ناشی از کیفیت رنگ  

سردار محمدرضا مهماندار–آمار از معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا  - *

محاسبه هزینه کاهش تصادفات جاده اي بر اثر استفاده از رنگ با کیفیت

سهم ایمنی جادهمبلغ کل خسارت/هزینهتعدادعنوان
سهم رنگ از  

ایمنی جاده  
ارزش ریالی رنگ از کاهش تلفات 

انسانی

1،113،600،000،000ریال %10%37،120،000،000،00030ریال 2،320،000،000ریال 16000تلفات جانی کشور در سال



جدول اسناد و تاییدیه هاي نانو رنگ ترافیکی

مرجع صادر کنندهشماره سندعنوانشماره سند

اداره کل صنایع و معادن استان خراسان  1335081/120پروانھ بھره برداری١

اداره کل استاندارد ١٧٠٠٢٩٩٩٨استاندارد ٢

اداره کل استاندارد ٢٨٩۴٠٠٠٠استاندارد ٣

اداره کل استاندارد ٢٢٢۵٢٩٩٩٧استاندارد ۴

اداره کل استاندارد ٢٨١٧۴٠٠٠٢استاندارد ۵

۶ISO 9001:2008٢٠١٧- ١٧٣٠IAF

اداره کل صنایع و معادن استان خراسان۶٠/٢٩٨٨٨پروانھ تحقیق و توسعھ٧

اداره کل راه و شھرسازی خراسان رضوی٣١/١۵٧٢٩٨کیفیت رنگ ترافیکیتاییدیھ  *٨

آزمایشگاه ھمکار استاندارد مترا٩٧٠۴/٢۶٧٣سایشآزمون * ٩

آزمایشگاه ھمکار استاندارد مترا٩٧٠۴/٢۶٧٣شستشوآزمون * ١٠

آزمایشگاه ھمکار استاندارد مترا٩٧٠۴/٢۶٧٣آزمون خراش١١

آزمایشگاه ھمکار استاندارد مترا٩٧٠۴/٢۶٧٣آزمون چسبندگی بھ تایر١٢

آزمایشگاه ھمکار استاندارد مترا٩٧٠۴/٢۶٧٣آزمون آب سرد١٣

آزمایشگاه ھمکار استاندارد مترا٩٧٠۴/٢۶٧٣آزمون مقاومت قلیایی١۴

آزمایشگاه ھمکار استاندارد مترا٩٧٠۴/٢۶٧٣آزمون مقاومت در برابر بنزین و حالل١۵

آزمایشگاه ھمکار استاندارد مترا٩٧٠۴/٢۶٧٣مقاومت رطوبتی١۶

آزمایشگاه ھمکار استاندارد مترا٩٧٠۴/٢۶٧٣مقاومت حرارتی١٧

دانشگاه فردوسی مشھد  DLSسایز پارتیکل * ١٨

پژوھشکده بوعلی مشھد  AFMنیروی اتمی میکروسکوپ * ١٩



97نیمه دوم سال  تولید وفروش از سابقه

تیپ فروشمقدارتاریخخریدارعنوان پروژهردیف

97خرداد  مهندس حسن نژاد)شیروان(زیارتخط کشی منطقه 1
1350 

کیلوگرم
تجاري

کیلوگرم

خط کشی بزرگراه آسیایی2
وشهرسازي خراسان  کل راه اداره 

رضوي
97آذر 

200 
 کیلوگرم

آزمایشی

تجاريتن 971اسفندشهرداري رضویهخط کشی شهر رضویه3

4
خط کشی مسیر جدید 

بست به باغچه سنگ
مهندس فایق احمدي 

اردیبهشت  
98

تجاريتن 4

5
خط کشی یزرگراه غدیر  

مشهد
پایلوتکیلوگرم 98100تیرسازمان ترافیک مشهد 



اقدامات در جریان

مذاکره فروش با اداره کل راهداري و حمل و نقل خراسان رضوي1

مذاکره فروش با اداره کل راهداري و حمل و نقل خراسان شمالی2

مذاکره فروش با اداره کل راهداري و حمل و نقل خراسان جنوبی3

مذاکره جهت سرمایه گذاري در کشور عمان4 مذاکره جهت سرمایه گذاري در کشور عمان4

)آزاد اکسپو(پذیرش محصول در فروشگاه اینترنتی دانشگاه آزا اسالمی5

تشکیل پرونده اخذ مجوز دانش بنیان6

توافقات اولیه جهت بیمه محصول7

توافقات اولیه جهت مشارکت بانک و تامین تسهیالت خرید8



شما توجه حسن از تشکر با

پایان

شما توجه حسن از تشکر با



تاییدیه کیفیت رنگ اداره کل راه وشهرسازي










