رديف
1
2

شمارٌ تلفه

ضركت
چسب افسودني پوايور
چسب پلي استايرى كنام سازه آپادانا پالستر كربنات
كلسين دستي وهاضيني

0221-2586344*22305724
88523430-1

3

چسب افسودني پوايور

22222211

4

صنايع ضيويايي غفاري  -چسة غفاري

22037815-17

5
6
7
8

ضركت بازرگاني بينظير كاراى باختر  -BKB -چسثُاي
وًاري  -چسثُاي ماسك كىىذٌ
اكسير ضرق  -مادٌ ضذ آب كىىذٌ تته ي مصالح ساختمان
تا تكىًلًشي واوً
ضركت هواد صنعتي و تجهيسات ردا كيويا -مًاد مرتًط
تٍ صىعت ساختمان ي چسة
چسب يونوليت يونوفيكس -uno.fix-چسثاوذن قطعات
يًوًليتي ريي كليٍ سطًح-پايٍ سيماوي -تا داوشwackerآلمان

26400727
88672435-88708384
64068-66910528
02188087186-02188087191

9

اسپري ضدلغسشpps slip stop

02614485281-83/09126960132

10

چسب پي.وي.سي كاوه

02188997210-16

11

چسب يونو فيكس  -مخصًص چسثاوذن قطعات يًوًليتي
ريي كليٍ سطًح

0262-3954507

12

بازرگاني اكسير  -پخش اوًاع چسة كاشي،سراميك يپًدر تىذكشي

88613554-8

13

توليد هصالح پيطرفته ايرانياى

88897098

14

هدرى هصالح توس

0511-8642540-09158004100

15
16

پارس بوم آرضام  -مشايرٌ تاميه اجراي مصالح مذرن درپريشٌ
َاي ساختماوي
افسيدوي َاي  pvcدر صىايع يرق ،پريفيل،لًلٍ ي اتصاالت LG CHEM -

02188881330-02188779494
88901736

17

بازرگاني هسعود  -چسة كاشي ،سراميك يپًدر تىذكشي

26302941-09126836181

18

فروسيليس ايراى  -پًدر ميكري سيليكا

22019601-5

19

آذرخص  -مًاد شيميايي پايٍ  ،ميان مرحلٍ اي ،حالل َا ،كاتاليسيرَا

88480570-2

20

ضركت صنايع فرو آلياش ايراى  -پًدر ميكريسيليكا

88672173

21

ضركت آرتا ضيوي تجهيس  -مًادشيميايي،لًازم ي دستگاَُاي آزمايشگاَي

66497619-66964537

22
23
24
25
26

بازرگاني رستوي  -يارد كىىذٌ مًاد يتجُيسات آزمايشگاَي،تحقيقاتي،
آمًزشي،شيشٍ آالت ي مقايمت مصالح
البرز  -چسة َاي ساختماوي ي اتسار
چسب ليتوكُل ايتاليا  -چسة كاشي،پًدر تىذ كشي،ايسيالسيًن سرييس
تُذاشتي ي استخرَا
قروه  -پًكٍ معذوي
 - LG CHEMافسيدوي َاي PVCدر صىايع يرق،پريفيل ي لًلٍ ياتصاالت

66567450-2
كرج4682458
88062991
0918-3787974
88891866

27

تيكو آريا  -چسة َاي كاشي ي سراميك

22709418-22715576

28

عرفاى كاالي پارسياى  -اوًاع چسة چًتُاي صىعتي يسيليكًن،ميخ ي سًزن مىگىٍ

77656426-7

29

هيتراپل  -اوًاع چسة چًب صىعتي ي سيليكًن،ميخ ي سًزن مىگىٍ

77656426-7

30

بازرگاني ضاهد  -ومايىذگي اوحصاري چسة ثىا تاوذ

33941958-33941959

31

كارخانه آنكور االيد  -چسة،درزگيرَاي سيليكًن ي اكريليك ي روگ اسپري

88273248

32

كناف  -چسة كاشي ،مالت تىذكشي ،گچ َاي ساختماوي ي سفيذ كاري

88920634-9

