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تر كاستار، فر مفیکس، والزن، جوینر و اعتماد
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شـرکت تولیدي اعتماد راهکار نوین کاال (بازرگانی اعتماد سـابق)، با قریب به دو دهه سـابقه کار در زمینه تهیه و 

توزیع انواع چســــب با برندهاي معتبر داخلی و خارجی و با بهر هگیري از کادر مجرب و کارشناسان آزموده فروش، 

آماده خدم ترسانی به کلیه اصناف مرتبط با صنعت چسب در سراسر کشور م یباشد.

این شرکت در حال حاضر در کنار ارائه سبد کاالیی متنوع از برندهاي معتبر ملی و بی نالمللی، نماینده رسـمی پنج 

برند Joiner ,Walzen , Ferm Fix ,Turk Star و Etemad م یباشد. 

این مجموعه با تجارب مدیریتـــــی و بازرگانی، افزایش کادر فنی، رصد بازار و همچنیـــن سـنجش به روز تحوالت  

شرک تها و برندها با نگاهی رو به آینده، همواره در تکاپوي به روز رسانی ف نآوري این صنعت رو به رشد است.

احترام به همکاران و مشتریان گرامی، ارائه اطالعات دقیق از محصوالت و کارخان هها و برخورد صبورانه از اصول 

بنیادین این مجموعه است.

امید است بتوانیم با کیفیت باالي محصـــوالت، قیمت رقابتی، تســــهیل شرایط پرداخت و خدمات پس از فروش، 

پاسخ مناسبی براي اعتماد شما همکاران محترم داشته باشیم.

نظرها، پیشــنهادها و انتقادهاي سازنده شما را صمیمانه ارج نهاده و به عنوان مرجعــــی مهم و قابل استناد ب هکار 

م یگیریم.

 گروه اترنال، پاسخی براي اعتماد شما... 
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Anti Bacterial
Fungicide
Anti UV 

TS 500 W

R

Silicone Products

- بدون تغییر رنگ

- ضد قارچ و کپک

- آنتی باکتریال

 UV آنتی -

- وزن: 290 گرم

- چسـبندگی عالی به سطوح نامتخلخل مانند شیشــه، آلومینیوم و سطوح 

رنگی

این محصــــول سیلیکونی تک جزئـــــی با کیفیت و خلـــوص باال و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

- بدون کاهش حجم

- رن گبندي: ب یرنگ، سفید، مشکی

سیلیکون هم هکاره تر كاستار

سیلیکون هم هکاره تر كاستار

- رن گبندي: ب یرنگ، سفید، مشکی

- قو يترین سیلیکون اسیدي موجود در بازار

این محصول سیلیکونـی تک جزئــی با کیفیتـــی منحصــــ رب هفرد و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

- وزن: 300 گرم

- پایداري فو قالعاده درگذر زمان، بدون انقباض، ترك خوردگی و تغییر 

رنگ، ماندگاري باال

- ضد قارچ و کپک

UV آنتی -

- آنتی باکتریال

Anti Bacterial
Fungicide
Anti UV 

TS 800 G

Universal Silicone

Universal Silicone

ANTI UV

4

Silicone Products

سیلیکون مخصوص آینه تر كاستار

ANTI UV

Mirror Silicone

Anti Bacterial

Anti UV 

TS 930 M

Aquarium Silicone

- با کیفی تترین چسب براي شیشه

- رن گبندي: ب یرنگ

- غی رسمی و ب یضرر براي ماه یها و سایر آبزیان 

- وزن: 300 گرم 

این محصـــول یک سیلیکـــون تک جزئــــی با خلوص 100% مخصــــوص 

آکواریوم ماهی و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- درزگیري سقف و سایبا نهاي شیش هاي

- مناسب براي سـاخت و تعمیر انواع آکواریـوم ب هویــــژه آکواریــو مهاي 

غو لپیکر

سیلیکون مخصوص ماهی تر كاستار

TS 850 F
Superior Silicone

Non-toxic

R

- مناسب براي چســـــباندن نماي ساختمان و دیوار، ب هویژه در مناطقی با 

اختالف دمایی باال و رطوبت کم، بدون فرسایش

- قابلیت چسبندگی به سطوح متخلخل مانند بتن و سیمان

- مقاوم در برابر اشعه UV، آنتی باکتریال و ضد  قارچ

این محصـــول یک سیلیکون تک جزئی، خنثی با ترکیبـی 100% طبیعی و 

خالص از سیلیکـون، قابـــل استفاده در قسـم تهـاي مختلف ساختــــمان 

و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- خنثی، بدون بـــو و االستیســـیته باال، حفظ االستیســــیته از 40- الی 

150+ درجه سانتیگراد  

- رن گبندي: ب یرنگ، سفید
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Neutral Silicone

TS 990 NE
Anti Bacterial

Fungicide

Sanitary

Anti UV 

Windshield PU Sealant

Anti UV

TS 970 AU

Silicone Products

- خنثی، بدون بـــو و االستیســـیته باال، حفظ االستیســــیته از 40- الی 

150+ درجه سانتیگراد  

- مناسب براي چســـــباندن نماي ساختمان و دیوار، ب هویژه در مناطقی با 

اختالف دمایی باال و رطوبت کم، بدون فرسایش

- رن گبندي: ب یرنگ، سفید، مشکی، قهو هاي

این محصـــول یک سیلیکون تک جزئی، خنثی با ترکیبـی 100% طبیعی و 

خالص از سیلیکون، قابل استفاده در قسـم تهـــــاي مختلف ساختـمان و 

داراي ویژگ یهاي زیر است:

- مقاوم در برابر اشعه UV، آنتی باکتریال و ضد  قارچ

- قابلیت چسبندگی به سطوح متخلخل مانند بتن و سیمان

- مناسب براي چســباندن شیشـــه اتومبیل در هر ابعادي، مناسب براي 

درزگیري نماي کامپوزیت

- رن گبندي: مشکی

 UV آنتی -

- مناسب براي نصب گاردهاي محافظ ستون و استوپرها 

- خنثی 

- قابلیت چسبندگی به سطوح متخلخل و ن امتخلخل

این محصــول یک درزگیر پل یاورتان تک جزئــــی با قدرت چســبندگی و 

کشسانی باال و داراي ویژگ یهاي زیر است:

سیلیکون نیوترال تر كاستار

ANTI UV

R

PU Sealantدرزگیر پلی اورتان مشکی  تر كاستار

6

Acrylic Silicone

TS 555
Acrylic Siliconized Sealant 

Silicone Products

- مناسب براي نصب پارکت

این محصــول یک ماستیک درزگیر بر پایه اکریلیک است که با سیلیکون 

تقویت شده و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- قابلیت رن گپذیري

- استحکام مناسب و داراي االستیسیته 

- مقاوم در برابر رطوبت و اشعه

- مناســـب براي درزگیري تر كها در دیوار، چوب، گچ، آجر، آلومینیوم و 

بتن

- مناسب براي نصب پن لهاي آلومینیوم، PVC و چوبی

 درزگیر سیلیکونی تر كاستار                   

R

PU Sealant

- قابلیت انعطا فپذیري حتی در هواي سرد

- مقاوم در برابر صدا و لرزش و عوامل جوي

- چســبندگی فو قالعاده قوي به سطوح زیر کار و بتن، سیمان، شیشـــه، 

فلز

- عدم افتادگی در درزهاي افقی و عمودي

- مقاوم در برابر مواد خورنده و حال لهاي نفتی

- قابل اجرا در دماهاي مختلف

این محصول یک چسب تک جزئی م یباشد که براي دو منظور چسباندن و 

آ ببندي با االستیســـــیته دائمی و مقاومت باال در برابر رطوبت و داراي 

وی ژگ یهاي زیر است:

- پایداري در برابر اشعه ماور ابنفش

TS 1050 PU
Construction

Automotive

  پل یاورتان کارتریج تر كاستار 
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Neutral Silicone
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Anti Bacterial

Fungicide

Sanitary

Anti UV 

Windshield PU Sealant

Anti UV

TS 970 AU

Silicone Products
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Car Care Products

TURK STAR

7 8

Wax Spray

Car Care Products

- ماندگاري باال

- کامال شفاف 

- حجم: 650 میل

- محافظ و درخشا نکننده بسیار عالی 

- آنت یاستاتیک (مانع جذب گرد و غبار)

این محصـــول یک اسپري درخشـــا نکننده اید هآل براي سطـــوح چرمی، 

الستیک، داشبـــــورد و قســــم تهاي پالستیکی بدنه خــــودرو و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

- کاربرد آسان

اسپري واکس چند منظوره تر كاستار

WAX Multi Purpose

TS 658

Shine
Protect

Tire Shine Spray

Clear

Shine

Protect Tires

TS 650حجم:650 میل -

- ماندگاري طوالنی مدت 

- قابلیت جذب و چسبندگی فو قالعاده باال

- آنت  یاستاتیک (عدم جذب گرد و غبار و خاك بر روي سطح)

این محصول یک اسپري درخشا نکننده است که اختصاصا براي الستیک 

خودرو طراحی شده و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- محافظ و درخشان کننده الستیک

اسپري واکس برا قکننده الستیک تر كاستار
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Car Care Products

TURK STAR

7 8

Wax Spray

Car Care Products
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Car Care Products

Tire Cleansing Foam

TS 670
Polish

Cleansing Foam

Multi Purpose Foam 

Polish

Cleansing Foam

TS 678

- رفع رنگ پریدگی سطوح (ن وکننده)

- آنتی استاتیک (عدم جذب گر د وغبار بر روي سطح)

- حجم: 650 میل

- جلوگیري از تر كخوردگی و کهنگی تایر و داشبورد خودرو

- داراي رایحه مطبوع

- ماندگاري باال 

این محصــــول یک اسپري فوم تمیـــ زکننده براي سطوح چرمی، الستیک، 

داشبـــورد و قسم تهاي پالستیکی بدنــه خودرو و داراي ویژگ یهاي زیر 

است:

اسپري فوم تمی زکننده چند منظوره تر كاستار

- حجم: 650 میل

- کاربرد آسان

- ح لکننده و برطر فکننده گرد و غبار و رسـوبات حاصـل از لنت ترمز از 

سطح الستیک 

این محصـول یک اسپري فوم تمی زکننده است و اختصـاصا براي الستیک 

خودرو طراحی شده و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- رفع رنگ پریدگی الستیک (نوکننده الستیک)

- آنتی استاتیک (عدم جذب گر د وغبار بر روي سطح)

- محافظ الستیک در برابر خشک شدن و ترك خوردن

فوم تمی زکننده الستیک (کف) تر كاستار 

Multi Purpose Cleansing Foam 

R

10

Engine Cleansing Foam

All purpose Cleansing Foam

Engine Cleansing Foam

TS 606

TS 630
Cleansing Foam All Purpose
Home & Auto

Car Care Products

- مناسب براي کمربند خودرو

این محصـول یک اسپري فوم تمی زکننده مناسب براي انواع سطوح چرمی 

و پارچ هاي و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- مناسب براي تمیز کردن کاله و کفش 

- کف پاك کننده چربی و کثیفی با قابلیت نفوذ سریع در لک هها

- مناسب براي انواع صندلی چرم و پارچه اي، لوازم اداري

- مناسب براي مبلمان منزل ، موکت و فرش

- قدرت پاك کنندگی بسیار باال

- حجم: 650 میل

اسپري صندل یشوي تر كاستار

این محصـول یک اسپري فوم تمی زکننده است که اختصــاصا براي موتور 

خودرو فرموله شده و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- حجم: 650 میل

- برطر فکننده تمامی ل کهاي روغنی، گرد و غبار و رسـوبات قدیمی پاك 

نشده برروي سطح موتور 

- بدون آسیب به قطعات پالستیکی موتور

- مناسب براي شست و شوي فر و ماکروویو

- مناسب بــــراي شس ت وشوي هـــــود و گا زهـــــاي غذاپـــــزي منازل و 

آشپزخان ههاي صنعتی

اسپري موتو رشوي تر كاستار
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Car Care Products

Tire Cleansing Foam

TS 670
Polish

Cleansing Foam

Multi Purpose Foam 

Polish

Cleansing Foam

TS 678
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Engine Cleansing Foam

All purpose Cleansing Foam

Engine Cleansing Foam

TS 606

TS 630
Cleansing Foam All Purpose
Home & Auto

Car Care Products
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Dashboard Spray

TS 330
Shine

Protective

Injector Cleaner Spray

TS 440
TS 460

Injector Cleaner Spray

Car Care Products

- ایمن براي سنسور هوا و کاتالیست 

این محصــول یک اسپري تمی زکننده است که اختصـــاصا براي انژکتور و 

کاربراتور فرموله شده و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- حجم: 450 میل 

- قابلیت تمی زکنندگی و چربی بري باال 

- کاهش مصرف سوخت و آالیند ههاي خروجی اگزوز

 * انژکتو رشوي سوپر داراي قدرت پا كکنندگی و کیفیت باالتري است

اسپري انژکتو رشوي (کاربراتور) تر كاستار

- 4 رایحه ادکلنی 

- افزایش طول عمر سطوح چرمی و پالستیکی خودرو 

این محصــول یک اسپـري محافظ و بـرا قکننده است که اختصــاصا بـراي 

داشبورد خودرو فرموله شده و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- طراوت بخشیدن محیط خودرو ب هواسطه رایح ههاي متنوع و معطر

- مانع تر كخوردگی 

- مانع جذب گرد و غبار و کثیفی سطوح (آنت یاستاتیک)

- ماندگاري باال

- عدم انعکاس داشبورد روي شیشه جلوي اتومبیل

اسپري داشبورد تر كاستار

R
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Dashboard Spray

TS 330
Shine

Protective

Injector Cleaner Spray

TS 440
TS 460

Injector Cleaner Spray

Car Care Products
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Lubricating Spray

Stops Squeaks
Drives Out Moisture
Cleans & Protects
Loosens Rusted Parts
Frees Sticky Mechanisms

WDi40

Odourless

TS 422

- تمیز و محافظ تکننده سطوح در مقابل گرد و خاك و خوردگی

- مانع از زن گزدگی ابزارهـــاي باغبانی و کشــــاورزي با حذف رطوبت از 

سطح

- متوق فکننده صـــداي جیرجیر لوالها، چــر خها، فنــرها، دســــتگیر هها، 

پنجـــر هها، پدا لها و صندل یهاي اداري

- پاك کننده باقی مانده برچسب و نوار چسب 

این محصول یک اسپري زن گزدا و روا نکننده است که با نفوذ در سطوح 

زن گزده و پوسیـده، زنگار و کثیفــــ یها را از سطح فلـــز، سی مهاي برق، 

پی چهاي خراب، وسایل و تجهیزات برقی، اتصاالت، مکانیز مهاي کنترلی و 

دیگر قطعات فلزي پاك م یکند.

اسپري روا نکننده WDi40 تر كاستار

 اسپري سیلیکون قالب تر كاستار   

- ایجاد سهولت در تزریق مواد به تمام سطح قالب  

- مانع از ایجاد خوردگی بر روي سطوح

- بدون بوي نامطبوع

- عامل جد اکنند هاي اید هآل براي قال بگیري

- حجم: 450 میل

این محصـــــول یک اسپـــــري روا نکننـــــده است که با ایجاد یک فیلم 

سیلیکونی مانع از چسبندگی مواد قال بگیــــري به قالب مـ یگردد داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

Silicone Mold Release 

Lubricating Products
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Foam Products

این محصــــول چندمنظــوره، یک فـــوم پ رکننده و داراي ویژگ یهاي زیر 

است:

- حجم: 300 میل  

- مناسب براي مصارف خانگی 

- جهت عای قکاري و پر کردن درزهاي اطراف لول ههاي بخاري، کانال کولر، 

لول هکشی آب و گاز و پریزهاي برق 

- درزگیري دور چارچوب درب منازل 

- قابلیت پوش شدهی با گچ

- براي هر دو ضد حرق (داراي خاصیت خود خاموش شوندگی)  

- قابلیت رن گآمیزي و سنباد هکشی

TS 300
PU Foam general 
purpose  

TS 850
General Purpose

TS 750

Fire Foam

Fire Foam

- امکان پوش شدهی با گچ، سیمان و بتونه

- پ رکننده درزها، شکا فها و حفر ههاي ساختمانی

- محصولی تک جزئی، اقتصادي و با عملکردي عالی 

- قابلیت تزریق با شلنگ و تفنگ اسپري فوم (ن وآوري در طراحی ولو)

- قابلیت رن گپذیري و تمیز شدن

این محصول چند منظــوره یک فوم پـــــرکننده و داراي ویژگـــ یهاي زیر 

است:

- سایز: 600 گرم و 850 گرم

- مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی مختلف، بخارآب و رطوبت

- مناسب براي عای قکاري پریزهاي برق، لول ههاي آب و گاز

- براي هر دو ضد حرق (داراي خاصیت خود خاموش شوندگی) 

 اسپري فوم ضد حریق پل یاورتان (شلنگی - گا نخور)
 تر كاستار

 اسپري فوم ضد حریق پل یاورتان (شلنگی - گا نخور)
 تر كاستار

R
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TS 500
Cleaner PU Foam 

Concrete Stone
& Brick Adhesive

Concrete Adhesive Foam

- بدون کاهش و افزایش حجم بعد از خشک شدن

- فاقد گاز پروپیالنت (این گاز براي الیه ازون مضر است)

- چسبندگی قوي نسبت به تغییرات سنگ و بتن

این محصول تک جزئی یک ترکیب پیشـرفته و آماده ب هکار است که براي 

اتصــال آجر، بلو كهاي آهکی، سنگی، سن گهاي طبیعی و ... طراحی شده 

و داراي ویژگ یهاي زیر است:

اسپري فوم مالت پل یاورتان تر كاستار                    

این محصـول یک حالل است که جهت پاك کردن تمامی مواد شیمیایی بر 

پایه پلــــ یاورتــــان و همچنین پاك کردن فــوم اسـتفاده شــده کارایـی 

دارد و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- حجم: 500 میل

- حاللی بسیار قوي براي پا كکردن فوم پل یاورتان خشک نشده، تفنگ و 

تمام سطوح آغشته به فوم

- افزایش طول عمر تفنگ در صورت استفاده صحیح و ب هموقع

- پا كکننده بسیار قوي براي تمام ترکیبات با پایه پل یاورتان

R

Foam Products

Cleaner PU Foam اسپري فوم کلینر تر كاستار  
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Foam Products

این محصــــول چندمنظــوره، یک فـــوم پ رکننده و داراي ویژگ یهاي زیر 
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- براي هر دو ضد حرق (داراي خاصیت خود خاموش شوندگی)  

- قابلیت رن گآمیزي و سنباد هکشی

TS 300
PU Foam general 
purpose  

TS 850
General Purpose

TS 750

Fire Foam

Fire Foam

- امکان پوش شدهی با گچ، سیمان و بتونه

- پ رکننده درزها، شکا فها و حفر ههاي ساختمانی

- محصولی تک جزئی، اقتصادي و با عملکردي عالی 

- قابلیت تزریق با شلنگ و تفنگ اسپري فوم (ن وآوري در طراحی ولو)

- قابلیت رن گپذیري و تمیز شدن

این محصول چند منظــوره یک فوم پـــــرکننده و داراي ویژگـــ یهاي زیر 

است:

- سایز: 600 گرم و 850 گرم

- مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی مختلف، بخارآب و رطوبت

- مناسب براي عای قکاري پریزهاي برق، لول ههاي آب و گاز

- براي هر دو ضد حرق (داراي خاصیت خود خاموش شوندگی) 

 اسپري فوم ضد حریق پل یاورتان (شلنگی - گا نخور)
 تر كاستار

 اسپري فوم ضد حریق پل یاورتان (شلنگی - گا نخور)
 تر كاستار
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TS 500
Cleaner PU Foam 

Concrete Stone
& Brick Adhesive

Concrete Adhesive Foam

- بدون کاهش و افزایش حجم بعد از خشک شدن

- فاقد گاز پروپیالنت (این گاز براي الیه ازون مضر است)

- چسبندگی قوي نسبت به تغییرات سنگ و بتن

این محصول تک جزئی یک ترکیب پیشـرفته و آماده ب هکار است که براي 

اتصــال آجر، بلو كهاي آهکی، سنگی، سن گهاي طبیعی و ... طراحی شده 

و داراي ویژگ یهاي زیر است:

اسپري فوم مالت پل یاورتان تر كاستار                    

این محصـول یک حالل است که جهت پاك کردن تمامی مواد شیمیایی بر 

پایه پلــــ یاورتــــان و همچنین پاك کردن فــوم اسـتفاده شــده کارایـی 

دارد و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- حجم: 500 میل

- حاللی بسیار قوي براي پا كکردن فوم پل یاورتان خشک نشده، تفنگ و 

تمام سطوح آغشته به فوم

- افزایش طول عمر تفنگ در صورت استفاده صحیح و ب هموقع

- پا كکننده بسیار قوي براي تمام ترکیبات با پایه پل یاورتان
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Polish Products

TURK STAR

17

R

18

ANTI UV

Usable for any of MDF
Painted Wood
Parquet

Wood Polish

Stone Resin

TS 277 P
TS 777 P

TS 1100
TS 1470
Polish & Water Proof

- تمیز و برا قکننده عالی با ماندگاري باال 

- حجم: 250 میل 

- طراوت بخشی و تازگی به سطوح چوبی

- کاربردي آسان 

این محصـــول یک محلول تمیــز و درخشـــا نکننده است که براي انــواع 

سطوح چوبی فرموله شده و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- آنت یاستاتیک (عدم جذب گرد و غبار)

پولیش چوب تر كاستار

- مانع از ایجاد شوره در سنگ، سفال و آجر

- محافظت از سطوح خارجی در مقابل ی خزدگی و خرد شدن در اثر سرما

- مانع از تاثیرات مخرب بارا نهاي اسیدي بر روي سطح

- جلوگیري از نفوذ رطوبت در سطح سنگ

رزین سنگ تر كاستــار محصــولی در دو نوع معمولـی و سوپـــر و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

- رزین سنگ تر كاستار احی اکننده رنگ و برا قکننده سطح سنگ

- قابلیت شس ت وشوي سطح پس ازاستفاده

- جلوگیري از تغییر رنگ سنگ نما در اثر تابش خورشید

 رزین سنگ تر كاستار 
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Polish Products

TURK STAR

17

R

18

ANTI UV

Usable for any of MDF
Painted Wood
Parquet

Wood Polish

Stone Resin

TS 277 P
TS 777 P

TS 1100
TS 1470
Polish & Water Proof

- تمیز و برا قکننده عالی با ماندگاري باال 

- حجم: 250 میل 

- طراوت بخشی و تازگی به سطوح چوبی

- کاربردي آسان 
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پولیش چوب تر كاستار

- مانع از ایجاد شوره در سنگ، سفال و آجر

- محافظت از سطوح خارجی در مقابل ی خزدگی و خرد شدن در اثر سرما

- مانع از تاثیرات مخرب بارا نهاي اسیدي بر روي سطح

- جلوگیري از نفوذ رطوبت در سطح سنگ

رزین سنگ تر كاستــار محصــولی در دو نوع معمولـی و سوپـــر و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

- رزین سنگ تر كاستار احی اکننده رنگ و برا قکننده سطح سنگ

- قابلیت شس ت وشوي سطح پس ازاستفاده

- جلوگیري از تغییر رنگ سنگ نما در اثر تابش خورشید

 رزین سنگ تر كاستار 
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Moisture   Resistant Products

TURK STAR

19 20

Water Proof for Bathroom
Toilet
Pools

Moisture Resistant

Moisture Resistant

TS 2200

TS 2150
For MDF
Wood & Chipboard

- جلوگیري از پوسیدگی سطوح برش خورده چوب خصوصا دور سینک

- جلوگیري از النه کردن سوسک و حشرات موذي

ایــن محصـــول یک محلول مقاو مکننده چوب در برابـــر رطوبت و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

- حجم: 250 میل و 20 لیتر

- جلوگیري از پوسیدگی قسمت تحتانی درب سروی سهاي بهداشتی 

- جذب کامل و مقاومت در برابر شس ت وشو و فرسایش

- قابلیت رن گآمیزي پس از خشک شدن

 محلول مقاو مکننده چوب در برابر رطوبت تر كاستار  

- حجم: 250میل،550 میل و 20 لیتر 

- پایدار در برابر شس ت وشو و فرسایش

این محصــــول یک محلول است که بــراي رفـــــع نم و رطــــــوبت، روي 

بندکشـ یهاي کف و دیــوا رها در حمام و سروی سهــاي بهداشتــی به کار 

م یرود و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- بدون نیاز به تخریب، ترمیم و قیرگونی 

- اجرا در کوتا هترین زمان

- داراي خاصیت جذب کامل 

- مقاوم در برابر شویند ههاي اسیدي

 ضد نم و رطوبت تر كاستار

Moisture Resistant Products

R
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Moisture   Resistant Products

TURK STAR

19 20

Water Proof for Bathroom
Toilet
Pools

Moisture Resistant

Moisture Resistant

TS 2200

TS 2150
For MDF
Wood & Chipboard

- جلوگیري از پوسیدگی سطوح برش خورده چوب خصوصا دور سینک

- جلوگیري از النه کردن سوسک و حشرات موذي

ایــن محصـــول یک محلول مقاو مکننده چوب در برابـــر رطوبت و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

- حجم: 250 میل و 20 لیتر

- جلوگیري از پوسیدگی قسمت تحتانی درب سروی سهاي بهداشتی 

- جذب کامل و مقاومت در برابر شس ت وشو و فرسایش

- قابلیت رن گآمیزي پس از خشک شدن

 محلول مقاو مکننده چوب در برابر رطوبت تر كاستار  

- حجم: 250میل،550 میل و 20 لیتر 

- پایدار در برابر شس ت وشو و فرسایش

این محصــــول یک محلول است که بــراي رفـــــع نم و رطــــــوبت، روي 

بندکشـ یهاي کف و دیــوا رها در حمام و سروی سهــاي بهداشتــی به کار 

م یرود و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- بدون نیاز به تخریب، ترمیم و قیرگونی 

- اجرا در کوتا هترین زمان

- داراي خاصیت جذب کامل 

- مقاوم در برابر شویند ههاي اسیدي

 ضد نم و رطوبت تر كاستار

Moisture Resistant Products
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Glue Products

TURK STAR

21 22

MDF Glue

MDF

TS 255
TS 505

TS 125

Glue Products

- بوي نامطبوع ندارد

این محصول یک چسـب دوجزئی شامل یک فعا لکننده و یک چسـب مایع 

سیانواکریالت و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- سرعت خشک شدن باال

- داراي استحکام پیوند باال و کاربرد آسان 

- بدون تغییر رنگ (زرد نم یکند)

- سفیدك نم یزند 

- قابلیت چسباندن سطوح متخلخل و ن امتخلخل  

چسب 123(MDF) تر كاستار

R

Adhesive Cleaner

Remover

TS 888 R ،پاك کننده انواع چســـ بهاي بر پایه سیانواکریالت (چســــب قطر هاي -

چسب 123، چسب ناخن و ...)

- حجم: 200 میل

این محصول یک اسپري حالل چسـب 123 م یباشد که داراي ویژگ یهاي 

زیر است:

- از بین برنده اثر لیبل و چس بهاي نواري

- مناسب براي پاك کردن چسب از روي سطوح و دست (بدون آسیب به 

سطح پوست)

- از بین برنده اثر جوهر، ماژیک و ...

- عملکردي سریع و آسان

 اسپري حالل چسب 123 تر كاستار
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Glue Products

TURK STAR

21 22

MDF Glue

MDF

TS 255
TS 505

TS 125

Glue Products

- بوي نامطبوع ندارد

این محصول یک چسـب دوجزئی شامل یک فعا لکننده و یک چسـب مایع 

سیانواکریالت و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- سرعت خشک شدن باال

- داراي استحکام پیوند باال و کاربرد آسان 

- بدون تغییر رنگ (زرد نم یکند)

- سفیدك نم یزند 

- قابلیت چسباندن سطوح متخلخل و ن امتخلخل  

چسب 123(MDF) تر كاستار

R

Adhesive Cleaner

Remover

TS 888 R ،پاك کننده انواع چســـ بهاي بر پایه سیانواکریالت (چســــب قطر هاي -

چسب 123، چسب ناخن و ...)

- حجم: 200 میل

این محصول یک اسپري حالل چسـب 123 م یباشد که داراي ویژگ یهاي 

زیر است:

- از بین برنده اثر لیبل و چس بهاي نواري

- مناسب براي پاك کردن چسب از روي سطوح و دست (بدون آسیب به 

سطح پوست)

- از بین برنده اثر جوهر، ماژیک و ...

- عملکردي سریع و آسان

 اسپري حالل چسب 123 تر كاستار
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Crystal

TS 529
TS 489
TS 409استحکام کششی بسیار باال -

- کامال شفاف و مناسب جهت انواع مصارف عمومی

- در 3 ضخامت 40، 47 و 52 میکرون 

- قدرت چسبندگی عالی 

- 90 یارد

نوار چسب کریستال تر كاستار داراي ویژگ یهاي زیر است:

نوار چسب کریستال تر كاستار

High Quality

Masking Tape

- ثابت نگه داشتن کاغذ طراحی و نقاشی روي تخته شاسی

- مناسب براي مصارف بیمارستان و موارد پزشکی براي بستن بانداژ 

- مناسب براي نقاشی خودرو و هواپیما و کارخان ههاي تولید لوازم خانگی

- محافظت قسم تهایی از ماشین در حین رنگ پاشـــــی و رنگ کــــردن 

ماشین

این محصـول  یکی از چسـ بهاي نواري پرطرفدار و متنوع در بازار است 

که ضخامت و چسبندگی آن بسته به مورد مصرف متفاوت است.

- بسیار سبک 

- قدرت چسبندگی مطلوب براي کاربرد جهت پوش شدهی

- بدون هیچ گونه ردي پس از کنده شدن

نوار چسب کاغذي تر كاستار

High Quality

TS 243
TS 483

R R

Glue Products Glue Products

 اسپري چسب هم هکاره تر كاستار

- مناسب جهت چسباندن اعالمیه 

- مناسب جهت چسباندن فوم، فلز، کاغذ و چرم 

- مناسب جهت چسـباندن انـواع موکت، ابر، الستیک، یونولیت، ور قهاي 

عای قبندي و ...

این اسپري یک محصــول تک جزئی با کاربردي آسان و داراي ویژگ یهاي 

زیر است:

- سرعت خشک شدن باال

- پر کاربرد در صنعت مبلمان

All plast adhesive spray

All plast adhesive spray

TS 313
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Crystal

TS 529
TS 489
TS 409استحکام کششی بسیار باال -

- کامال شفاف و مناسب جهت انواع مصارف عمومی

- در 3 ضخامت 40، 47 و 52 میکرون 

- قدرت چسبندگی عالی 

- 90 یارد

نوار چسب کریستال تر كاستار داراي ویژگ یهاي زیر است:

نوار چسب کریستال تر كاستار

High Quality

Masking Tape

- ثابت نگه داشتن کاغذ طراحی و نقاشی روي تخته شاسی

- مناسب براي مصارف بیمارستان و موارد پزشکی براي بستن بانداژ 

- مناسب براي نقاشی خودرو و هواپیما و کارخان ههاي تولید لوازم خانگی

- محافظت قسم تهایی از ماشین در حین رنگ پاشـــــی و رنگ کــــردن 

ماشین

این محصـول  یکی از چسـ بهاي نواري پرطرفدار و متنوع در بازار است 

که ضخامت و چسبندگی آن بسته به مورد مصرف متفاوت است.

- بسیار سبک 

- قدرت چسبندگی مطلوب براي کاربرد جهت پوش شدهی

- بدون هیچ گونه ردي پس از کنده شدن

نوار چسب کاغذي تر كاستار

High Quality

TS 243
TS 483

R R

Glue Products Glue Products

 اسپري چسب هم هکاره تر كاستار

- مناسب جهت چسباندن اعالمیه 

- مناسب جهت چسباندن فوم، فلز، کاغذ و چرم 

- مناسب جهت چسـباندن انـواع موکت، ابر، الستیک، یونولیت، ور قهاي 

عای قبندي و ...

این اسپري یک محصــول تک جزئی با کاربردي آسان و داراي ویژگ یهاي 

زیر است:

- سرعت خشک شدن باال

- پر کاربرد در صنعت مبلمان

All plast adhesive spray

All plast adhesive spray
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Gun Glue

- مقاوم در برابر خوردگی و تغییر شکل

تفنگ چسب آکواریوم  تر كاستار و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- بسیار سبک و قابل حمل براي هر مکان و موقعیت

- مناسب جهت تزریق انواع سیلیکون، درزگیر و پل یاورتان

- قدرت باال در تزریق

- قابلیت انعطا فپذیري باال

 تفنگ چسب آکواریوم تر كاستار 

Gun Aquarium

R

Gun Glue Products

TURK STAR
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Gun Glue

- مقاوم در برابر خوردگی و تغییر شکل

تفنگ چسب آکواریوم  تر كاستار و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- بسیار سبک و قابل حمل براي هر مکان و موقعیت

- مناسب جهت تزریق انواع سیلیکون، درزگیر و پل یاورتان

- قدرت باال در تزریق

- قابلیت انعطا فپذیري باال

 تفنگ چسب آکواریوم تر كاستار 

Gun Aquarium
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Gun Glue Products

TURK STAR
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Etemad Rahkare Novin kala
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Address: NO.12/1, East First Street, Golgun, 

Industrial Estate, Shahriar Town, Tehran, Iran

Tell: 021-65613030

www.eternal. ir
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