
تعرفه جدید شماره استانداردهاي ملینام فرآورده هانام آزمونردیف
(ریال )

وضعیت ظاهري رنگ در ظرف1

ضد زنگ-پوشرنگ نیمه پالستیک-رنگ کوره اي-رنگ سوله-رنگ روغنی-
رنگ ترافیک-رنگ اتومبیل هواخشک-رنگ استخري-رنگ پالستیک مات- 

رنگ پوشش زیرین-رنگ اتومبیل فوري- رنگ اپوکسی پلی آمید-انواع 
رزین- انواع چسب- جالي آلکیدي

-4817-289-4972-1700-2225-339-3757-3758-2397-1697
-289-307-13723-13722-2919-5804-2782-2783-3246

3262-3947-1174-1554-1335
43,200

259,200درصد جامد وزنی2

جالي آلکیدي-رنگ اتومبیل هواخشک-رنگ استخري-رنگ ترافیک-رنگ مقاومت در برابر رویه بستن3
13723216,000-1554-4817-2225-1700-339-3758-307روغنی-ضد زنگ

37043,200-1554-1697-1700-4817-2225-289جالي آلکیدي-رنگ استخريسازگاري با رقیق کننده4

جالي آلکیدي-رنگ اپوکسی پلی آمید-رنگ استخري-رنگ پالستیک-قابلیت کاربرد با قلم مو5
1554129,600-1335-4817-289-2225-1700-307-2919-1697-289پوشش زیرین-رنگ روغنی-رنگ سوله-رنگ نیمه پالستیک-ضد زنگ

13723216,000-13722رنگ فوري اتومبیل-رنگ اتومبیل هواخشک-قابلیت کاربرد با رنگپاش- رنگ هاي اتومبیلی6

رنگ اپوکسی- رنگ سوله-رنگ کوره اي بر پایه رزین آلکید مالمین-رنگ قابلیت کاربرد با رنگپاش- رنگ هاي صنعتی7
339172,800-3758-4972-1335-2919ترافیک برپایه رزین اکریلیک-رنگ ترافیک برپایه آلکید کائوچو

4817129,600-1697-2225-1700-1554جالي آلکیدي--پوشش زیرین-رنگ روغنی-ضدزنگقابلیت کاربرد با رنگپاش- رنگ هاي ساختمانی8
13723129,600-13722رنگ فوري اتومبیل-رنگ اتومبیل هواخشک-حداکثر زمان خشک شدن سطحی (گرد نچسب)9

رنگ اپوکسی-رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک-رنگ ترافیک برپایه آلکید حداکثر زمان خشک شدن سطحی- رنگ هاي صنعتی10
1335129,600-339-3858-2919کائوچو- رنگ سوله

حداکثر زمان خشک شدن سطحی- رنگ هاي 11
30786,400-4817-1700-2225-15548-1697جالي آلکیدي-رنگ استخري-پوشش زیرین-رنگ روغنی-ضد زنگساختمانی

حداکثر زمان خشک شدن کامل- رنگ هاي 12
13723216,000-13722رنگ فوري اتومبیل-رنگ اتومبیل هواخشک-خودرویی

رنگ اپوکسی-رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک-رنگ ترافیک برپایه آلکید حداکثر زمان خشک شدن کامل- رنگ هاي صنعتی13
1335172,800-339-3858-2919کائوچو- رنگ سوله

حداکثر زمان خشک شدن کامل- رنگ هاي 14
307108,000-4817-1700-2225-15548-1697جالي آلکیدي-رنگ استخري-پوشش زیرین-رنگ روغنی-ضد زنگساختمانی

2225216,000-1700-1554جالي آلکیدي-رنگ روغنی-قابلیت پوشش مجدد15
13723216,000-13722رنگ فوري اتومبیل-رنگ اتومبیل هواخشک-قابلیت انحناء- رنگ هاي خودرویی16

رنگ اپوکسی-رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک-رنگ ترافیک برپایه آلکید قابلیت انحناء - رنگ هاي صنعتی17
2397216,000-339-3758-2919کائوچو- رنگ کوره اي

307129,600-1700-1554جالي آلکیدي-رنگ استخري-رنگ روغنی براق-قابلیت انحناء- رنگ هاي ساختمانی18

درجه سلیسیوس- زمان جاري 19 گرانروانی در 25
دین شدن با کاپ 4

رنگ کوره اي بر پایه رزین آلکید مالمین-رنگ کوره اي مخصوص بدنه یخچال 
2919259,200-4972-2397و فریزر -رنگ اپوکسی پلی آمید-

درجه سلیسیوس  بر حسب واحد 20 گرانروانی در 25
کربس

جالي آلکیدي-چسب پی وي سی-چسب مایع اوره فرمالدئید-چسب چوب- 
رزین آلکید-رزین کوپلیمر-رزین هموپلیمر-رنگ اتومبیل فوري- رنگ 
اتومبیل کوره اي-رنگ اتومبیل هواخشک- رنگ پالستیک مات-پوشش 
زیرین-رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک-رنگ ترافیک برپایه آلکید 

کائوچو-رنگ روغنی-ضدزنگ- رنگ نیمه پالستیک-

-1554-1174-3262-3246-2783-2782-5804-13722-2398
13723-289-3758-1697-339-1700-2225-289-4817345,600

13723345,600-13722رنگ اتومبیل فوري-رنگ اتومبیل هواخشک-مقاومت در برابر آب- رنگ هاي خودرویی21

رنگ اپوکسی-رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک-رنگ ترافیک برپایه آلکید مقاومت در برابر آب- رنگ هاي صنعتی (دماي باال)22
1335172,800-1697-339-3758-2919کائوچو-رنگ سوله

مقاومت در برابر آب- رنگ هاي ساختمانی (دماي 23
4817129,600-1700-2225-1697-307-1554جالي آلکیدي-رنگ استخري-پوشش زیرین-رنگ روغنی مات- ضدزنگمحیط)

2398259,200-13722-13723رنگ فوري اتومبیل-رنگ اتومبیل هواخشک-رنگ اتومبیل کوره ايبراقیت- رنگ هاي خودرویی24

رنگ اپوکسی-رنگ ترافیک بر پایه رین آکریلیک- رنگ ترافیک برپایه آلکید براقیت- رنگ هاي صنعتی25
4972216,000-2397-339-3758-2919کائوچو- رنگ کوره اي مالمین

289172,800-1697-1700-2225رنگ روغنی- پوشش زیرین- رنگ پالستیک- رنگ نیم پالستیکبراقیت- رنگ هاي ساختمانی26

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون -  فرآورده هاي صنایع شیمیایی و پلیمر - فرآروده هاي رنگ و رزین و چسب

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون -  فرآورده هاي صنایع شیمیایی و پلیمر
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تعرفه جدید شماره استانداردهاي ملینام فرآورده هانام آزمونردیف
(ریال )

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون -  فرآورده هاي صنایع شیمیایی و پلیمر - فرآروده هاي رنگ و رزین و چسب

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون -  فرآورده هاي صنایع شیمیایی و پلیمر

1554259,200- 2783جالي آلکیدي- رزین آلکیدبراقیت- جال27
1554172,800جالي آلکیديرنگ ظاهري جال بر حسب گاردنر28
1554648,000جالي آلکیديتغییر رنگ جال29
4817172,800-1554جالي آلکیدي- ضدزنگمقاومت در برابر خراش- رنگ هاي ساختمانی30

رنگ اتومبیل فوري-رنگ اتومبیل هواخشک-رنگ ترافیک برپایه رزین مقاومت در برابر خراش- رنگ هاي صنعتی31
339216,000-3758-13723-13722اکریلیک-رنگ ترافیک برپایه آلکید کائوچو

11741,036,800چسب PVCماهیت رزین چسب32
1174302,400چسب PVCنوع حاللهاي موجود در چسب33
موجود در چسب34 P.V.C 1174302,400چسب PVCحداقل   رزین   
1174259,200چسب PVCقدرت حاللیت چسب35
1174648,000چسب PVCمقاومت برشی36
1174691,200چسب PVCاستحکام ترکیدن هیدرواستاتیکی37
3947259,200-1174چسب PVC-چسب اپوکسیحداقل مقدار ماده خشک38
3246259,200-1174چسب PVC- چسب چوبحداکثر مقدار خاکستر39
394786,400چسب دوجزئی بر پایه رزین اپوکسیاختالط ظاهري دو جزء40

حداکثر فضاي خالی تیوپ حاوي چسب و سخت 41
394743,200چسب دوجزئی بر پایه رزین اپوکسیکننده

3262259,200-3947چسب دوجزئی بر پایه رزین اپوکسی- چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئیدحداکثر زمان گیرش42
3262129,600-3947چسب دوجزئی بر پایه رزین اپوکسی- چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئیدقابلیت مخلوط شدن43
3947129,600چسب دوجزئی بر پایه رزین اپوکسیمشخصات فیلم تر44
3947129,600چسب دوجزئی بر پایه رزین اپوکسیمشخصات فیلم  خشک45
2782216,000-3947چسب دوجزئی بر پایه رزین اپوکسی- رزین وینیل استاتحداکثر درشتی ذرات (دانه بندي)46

حداکثر درشتی ذرات رنگ47

رنگ استخري- پوشش زیرین- رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک-رنگ 
ترافیک برپایه آلکید کائوچو- رنگ روغنی مات- رنگ سوله- رنگ کوره اي 
آکریلیک- رنگ کوره اي بر پایه آلکید مالمین- رنگ رویه اپوکسی- رنگ 

اتومبیل کوره اي

307-1697-3758-33-1700-1335-2398-2397-4972-2919129,600

3947648,000چسب دوجزئی بر پایه رزین اپوکسیمقاومت کششی خزشی48

چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئید-رنگ کوره اي بر پایه آلکید مالمین-حداقل درصد مواد غیر فرار49
3262259,200-2398-2919-1697-4817-4972ضدزنگ- پوشش زیرین- رنگ اپوکسی پلی آمید- رنگ اتومبیل کوره اي

3262129,600چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئیدقابلیت نگهداري بر حسب  ساعت50
3262172,800چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئیدقابلیت مخلوط شدن با وینیل استات51

52PH
چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئید- چسب چوب- رزین کوپلیمر وینیل 

5804216,000-2782-3246-3262استات- رزین هموپلیمر

3262691,200چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئیدحداکثر فرم آلدئید آزاد53
3246648,000-3262چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئید- چسب چوباستحکام چسبندگی54
3246259,200چسب چوبحداقل باقیمانده تبخیر55
3246259,200چسب چوبخاصیت تشکیل فیلم56
3246259,200چسب چوبخاصیت لکه دار کردن چوب57
5804518,400-3246چسب چوب- رزین هموپلیمرمقاومت در مقابل انجماد58
2783216,000رزین آلکیدمقدار درصد روغن59
2783216,000رزین آلکیدمقدار درصد انیدرید فتالیک60
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تعرفه جدید شماره استانداردهاي ملینام فرآورده هانام آزمونردیف
(ریال )

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون -  فرآورده هاي صنایع شیمیایی و پلیمر - فرآروده هاي رنگ و رزین و چسب

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون -  فرآورده هاي صنایع شیمیایی و پلیمر

رزین آلکید-رزین کوپلیمر وینیل استات- رزین هموپلیمر- رنگ ترافیک حداقل درصد مواد جامد رزین61
1335388,800-33-3758-5804-2782-2783برپایه رزین اکریلیک-رنگ ترافیک برپایه آلکید کائوچو- رنگ سوله

2783259,200رزین آلکیدحداکثر عدد اسیدي رزین خشک62
2783259,200رزین آلکیدحداکثر رنگ رزین بر حسب الوي باند63

حداقل وزن مخصوص رزین با جامد 50% در دماي 6425
2783345,600-2782رزین آلکید- رزین کوپلیمر وینیل استاتدرجه سانتیگراد

رنگ اتومبیل فوري- رنگ اتومبیل هواخشک- رنگ ترافیک برپایه رزین وزن مخصوص65
339345,600-3757-3758-13723-13722-اکریلیک- رنگ ترافیک ترموپالستیک-رنگ ترافیک برپایه آلکید کائوچو-

4817259,200-2225رنگ روغنی مات- ضدزنگوزن مخصوص66

پایداراي حرارتی- هر ساعت67
رزین آلکید- رنگ اتومبیل فوري- رنگ اتومبیل کوره اي- رنگ اتومبیل 

هواخشک- رنگ نیمه پالستیک-  رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک-رنگ 
کوره اي بر پایه آلکید مالمین

13722-2398-13723-289-3758-4972-289-27836,480

5804259,200-2782رزین کوپلیمر وینیل استات- رزین هموپلیمر وینیل استاتحداکثر مونومر آزاد  در رزین68
2782259,200رزین کوپلیمر وینیل استاتحداکثر پالستی سایزر69
درجه سانتیگراد70 2782129,600رزین کوپلیمر وینیل استاتحداقل دماي تشکیل فیلم در 8
289151,200رنگ نیمه پالستیکحداقل دماي تشکیل فیلم71
2782129,600رزین کوپلیمر وینیل استاتمقاومت رزین در سرما72
2782129,600رزین کوپلیمر وینیل استاتمقاومت رزین در گرما73
2782129,600رزین کوپلیمر وینیل استاتمقاومت رزین دریرابر مواد شیمیایی74
278486,400رزین کوپلیمر وینیل استاتمقایسه  ظاهري فیلم تر و خشک رزین75
2782129,600رزین کوپلیمر وینیل استاتحداکثر میزان جذب  ظاهري آب76
2782129,600رزین کوپلیمر وینیل استاتحداکثر میزان جذب  مطلق آب77
2782259,200رزین کوپلیمر وینیل استاتحداقل میزان ازدیاد طول78
2782259,200رزین کوپلیمر وینیل استاتمقاوم به گسیختگی79
580486,400رزین هموپلیمر وینیل استاتکیفیت فیلم خشک80
580486,400رزین هموپلیمر وینیل استاتپایداري و نگهداري81
2919129,600رنگ اپوکسی پلی آمیدقابلیت کاربرد با غلطک- رنگ هاي ساختمانی82
1700108,000-2225-289رنگ پالستیک- رنگ روغنی براق و ماتقابلیت کاربرد با غلطک- رنگ هاي صنعتی83

درجه 84 حداقل طول عمر مخلوط در دماي 25
2919345,600رنگ اپوکسی پلی آمیدسانتیگراد

2919345,600رنگ اپوکسی پلی آمیدحداکثر زمان سخت شدن کامل85

قابلیت چسبندگی (کراس کات)- رنگ هاي صنعتی و 86
خودرویی

رنگ اپوکسی پلی آمید-رنگ اتومبیل فوري- رنگ اتومبیل هواخشک-رنگ 
اتومبیل کوره اي-رنگ کوره اي آکریلیک-رنگ کوره اي بر پایه آلکید 

مالمین-
2919-13722-13723-2398-2397-4972216,000

قابلیت چسبندگی (کراس کات)- رنگ هاي 87
4817172,800ضد زنگساختمانی

2919864,000رنگ اپوکسی پلی آمیدمقاومت در برابر روغنهاي معدنی88
2398129,600-2919رنگ اپوکسی پلی آمید-رنگ اتومبیل کوره ايمقاومت در برابر سولفوریک اسید 89%10
2919129,600رنگ اپوکسی پلی آمیدمقاومت در برابر استیک اسید  90%5
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تعرفه جدید شماره استانداردهاي ملینام فرآورده هانام آزمونردیف
(ریال )

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون -  فرآورده هاي صنایع شیمیایی و پلیمر - فرآروده هاي رنگ و رزین و چسب

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون -  فرآورده هاي صنایع شیمیایی و پلیمر

2919129,600رنگ اپوکسی پلی آمیدمقاومت در برابر فسفریک اسید 91%10
2919129,600رنگ اپوکسی پلی آمیدمقاومت در برابر هیدروکسید  92%25
291986,400رنگ اپوکسی پلی آمیدمقاومت در برابر آمونیوم هیدروکسی  93%5
497286,400-13723-13722رنگ اتومبیل فوري- رنگ اتومبیل هواخشک- رنگ کوره ايقابلیت رقیق شدن94
13723302,400-13722رنگ اتومبیل فوري- رنگ اتومبیل هواخشکپشت پوشی95

,UV)- هر 96 Xenon) مقاومت در برابر تابش نور
ساعت

رنگ اتومبیل فوري- رنگ اتومبیل هواخشک- رنگ اتومبیل کوره اي-رنگ 
497264,800-1335-1700-13723-13722-2398روغنی براق- رنگ کوره اي بر پایه آلکید مالمین-رنگ سوله

37576,480-13723-13722رنگ اتومبیل فوري- رنگ اتومبیل هواخشک- رنگ ترافیک ترموپالستیکمقاومت در برابر حرارت- هر ساعت97

مقاومت در برابر ضربه98
رنگ اتومبیل فوري- رنگ اتومبیل هواخشک- رنگ اتومبیل کوره اي- رنگ 
کوره اي بر پایه رزین آکریلیک-رنگ کوره اي بر پایه رزین آلکید مالمین- 

رنگ کوره اي مخصوص بدنه یخچال و فریزر
13722-13723-2398-2397-4972-2397172,800

13723259,200-13722رنگ اتومبیل فوري- رنگ اتومبیل هواخشکسختی99

رنگ اتومبیل کوره اي- رنگ اتومبیل هواخشک-  رنگ کوره اي بر پایه آلکید مقاومت در برابر جامی شکل شدن100
2398259,200-13723-4972مالمین

2398302,400-4972رنگ اتومبیل کوره اي- رنگ کوره اي بر پایه آلکید مالمینسختی قشر خشک رنگ روي صفحات فسفاته101

رنگ اتومبیل کوره اي-رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک مقاومت در برابر جو مصنوعی102
339777,600-3758-2398برپایه آلکید کائوچو-

2398259,200-2397رنگ اتومبیل کوره اي- رنگ کوره اي مخصوص بدنه یخچال و فریزرآزمون لکه گذاري103

4972172,800-289-2398رنگ اتومبیل کوره اي- رنگ پالستیک- رنگ کوره اي بر پایه آلکید مالمینقدرت پوشش قشر خشک رنگ104

4972302,400-2398رنگ اتومبیل کوره اي- رنگ کوره اي بر پایه آلکید مالمیننقطه اشتعال105
2398172,800رنگ اتومبیل کوره ايمقاومت در برابر پرتاب شن106

رنگ اتومبیل کوره اي- رنگ روغنی مات- رنگ ترافیک برپایه رزین مقاومت در برابر رطوبت- هر ساعت107
37587,920-2398-4817-4972-2397-2225اکریلیک-رنگ کوره اي بر پایه آلکید مالمین- ضد زنگ

قابلیت پوشش قشر تر رنگ108
رنگ استخري- پوشش زیرین- رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک-رنگ 
ترافیک برپایه آلکید کائوچو- رنگ روغنی مات- رنگ سوله- رنگ روغنی 

براق
1697-3758-339-1700-2225-1335-307172,800

307172,800رنگ استخريمقاومت در برابر تبله شدن109
307388,800رنگ استخريمقاومت  رنگ در برابر مواد پاك کننده110
307129,600رنگ استخريمقاومت در برابر ترك برداشتن111
1335172,800-289رنگ پالستیک- رنگ سولهرنگ آمیزي مجدد112

رنگ پالستیک- رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک بازتاب رنگ سفید113
339216,000-3758-289-3757ترموپالستیک گرم-رنگ ترافیک برپایه آلکید کائوچو

289777,600رنگ پالستیکپایداري انجماد ذوب114
289648,000رنگ پالستیکقابلیت شستشو بر حسب کاهش ضخامت115
1697172,800پوشش زیرینقابلیت سمباده خوري116
4817172,800-1697پوشش زیرین- ضدزنگمقاومت در برابر حاللهاي نفتی117
339388,800-3758رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک برپایه آلکید کائوچوحداکثر رنگینه و پرکننده هاي معدنی118

رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک ترموپالستیک گرم- رنگ وضع ظاهري قشر خشک رنگ119
375843,200-3757-1700روغنی براق

رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک ترموپالستیک گرم- نگ مقاومت در برابر سایش120
339518,400-3758-3757ترافیک برپایه آلکید کائوچو
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تعرفه جدید شماره استانداردهاي ملینام فرآورده هانام آزمونردیف
(ریال )

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون -  فرآورده هاي صنایع شیمیایی و پلیمر - فرآروده هاي رنگ و رزین و چسب

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون -  فرآورده هاي صنایع شیمیایی و پلیمر

3758259,200-3757رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک ترموپالستیک گرممقاومت در برابر قلیا121
339518,400-3758رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک برپایه آلکید کائوچومقاومت در برابر شستشو122
339648,000-3758رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک برپایه آلکید کائوچومقاومت در برابر  بنزین123
339388,800-3758رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک برپایه آلکید کائوچومقاومت در برابر رو امدن قیر آسفالت124

رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک برپایه آلکید کائوچو- رنگ چسبندگی به تایر125
3757259,200-339-3758ترافیک ترموپالستیک گرم

3757432,000رنگ ترافیک ترموپالستیک گرمحداقل نقطه نرم شدن  بر حسب درجه سانتیگراد126

127kgf/cm2  3757259,200رنگ ترافیک ترموپالستیک گرمقدرت تحمل در برابر فشردگی
3757172,800رنگ ترافیک ترموپالستیک گرممقاومت در برابر محلول نمک طعام128
339648,000رنگ ترافیک برپایه آلکید کائوچومقاومت در برابر  گازویل129
روز در دماي 13070 23971,762,560رنگ کوره اي مخصوص بدنه یخچال و فریزرمقاومت در برابر نوار یخچال- 17
23979,504رنگ کوره اي مخصوص بدنه یخچال و فریزرمقاومت در برابر مه نمک- هر ساعت131
4972432,000رنگ کوره اي بر پایه آلکید مالمینمقاومت به ته نشینی132

-لکه گذاري
% پاك کننده    5/0 1 – 2086,400
اسید استیک %10 2 – 2086,400

بنزین 3– 20129,600
نفت 4– 20129,600

گازوئیل 5 – 20129,600
چسبها 6 – 20129,600

الکل اتیلیک 7 – 2086,400
نوشابه ها 8 – 2086,400

سس گوجه فرنگی 9 – 2086,400
مخلوط روغنها 10 – 2086,400

خردل 11 – 2086,400
28986,400رنگ نیمه پالستیکاثر پوشرنگ خشک روي پارچه134

جالي آلکیدي- انواع چسب- انواع رزین- انواع رنگ- ضد زنگبسته بندي135
1554-1174-3947-3262-3246-2783-2782-5804-2919-

13722-2398-13723-307-289-1697-3758-339-1700-2225-
1335-2397-4972-1823-4817

17,280

جالي آلکیدي- انواع چسب- انواع رزین- انواع رنگ- ضد زنگنشانه گذاري136
1554-1174-3947-3262-3246-2783-2782-5804-2919-

13722-2398-13723-307-289-1697-3758-339-1700-2225-
1335-2397-4972-1823-4817

17,280

4972رنگ کوره اي بر پایه آلکید مالمین133
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