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تولیدي اعتماد راهکار نوین کاال
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نماینـــــده رسمـــی محصــوالت 
تر كاستار، فر مفیکس، والزن، جوینر و اعتماد

R



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. 

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

م یگیریم.

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.

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.

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

بنیادین این مجموعه است.

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.

 گروه اترنال، پاسخی براي اعتماد شما... 
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Silicone Products

Anti Bacterial

Anti Bacterial

Fungicide

Fungicide

Anti UV 

Anti UV 

Universal Silicone

Premium Universal Silicone

- رن گبندي: ب یرنگ، سفید و مشکی

- مناسب براي چسباندن سطوح فلزي، سرامیکی، شیش هاي و پالستیکی 

- وزن: 280 گرم

 UV آنتی -

- آنتی باکتریال

- ضد  قارچ

این محصـــــول سیلیکون تک جزئــــی با کیفیت و خلـــــوص باال و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

- خاصیت ارتجاعی پایدار در دماهاي باال و پایین

 سیلیکون هم هکاره یونیورسال فر مفیکس  

- آنتی باکتریال

 UV آنتی -

- ضد  قارچ

- وزن: 310 گرم

- مناسب براي چســــباندن به سطـــــوح فلزي، سرامیکی، شیشــــ هاي و 

پالستیکی 

این محصـــول سیلیکون تک جزئـــی با خلوص 100% سیلیکون و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

- خاصیت ارتجاعی پایدار در دماهاي باال و پایین 

- رن گبندي: ب یرنگ، سفید و مشکی

 سیلیکون هم هکاره پرمیوم فر مفیکس   

Premium
Silicone

Universal 
Silicone

ANTI UV

ANTI UV

www.eternal.ir

021-65613030
Eternal_ i rco

Eternal_ i rco

4

General  Silicone

General  Purpose Silicone

Silicone Products

این محصـول یک سیلیکون (واش رساز) تک جزئی است که براي آ ببندي 

و درزگیـــــري اتصــــاالت در معرض دماي طوالنـــــی مدت تا 350 درجه 

سانت یگراد ب هکار م یرود و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- بدون شک مدهی

- وزن: 320 گرم

- چســبندگـــی عالی به سطــــوح شیشـــ هاي، کاشــــی و سرامیک، برخی 

پالستی کها، اکثر رن گها و انواع فلزات

- حفظ االستیسیته در دماي باال تا 350 درجه سانتیگراد 

- مناسب براي درزگیري در ساخت کوره و بخاري

- رن گبندي: قرمز

 واش رساز حرارتی فرم فیکس 

 سیلیکون جنرال 360 گرمی فرم فیکس

- وزن: 360 گرم

- درزگیري سطوح سروی سهاي بهداشتی و حمام 

- خاصیت ارتجاعی باال

- سرعت چسبندگی باال در اتصاالت عرضی

- چســــبندگی به اکثر مواد ساختمانی مانند شیشــــه، کاشی، سرامیک، 

وسایل چوبی

 UV آنتی -

- مناسب براي اتصال پارکت و قال بسازي 

- آنتی باکتریال

این محصـــول سیلیکونـی تک جزئی با کیفیتـی منحص رب هفـــــرد و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

RTV Silicone

Auto Gasket RTV Silicone

F 350

F 360

Anti UV
Anti Bacterial

ANTI UV

www.eternal. ir

021-65613030
Eternal_ i rco

Eternal_ i rco



3

Silicone Products

Anti Bacterial

Anti Bacterial

Fungicide

Fungicide

Anti UV 

Anti UV 

Universal Silicone

Premium Universal Silicone

- رن گبندي: ب یرنگ، سفید و مشکی

- مناسب براي چسباندن سطوح فلزي، سرامیکی، شیش هاي و پالستیکی 

- وزن: 280 گرم

 UV آنتی -

- آنتی باکتریال

- ضد  قارچ

این محصـــــول سیلیکون تک جزئــــی با کیفیت و خلـــــوص باال و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

- خاصیت ارتجاعی پایدار در دماهاي باال و پایین

 سیلیکون هم هکاره یونیورسال فر مفیکس  

- آنتی باکتریال

 UV آنتی -

- ضد  قارچ

- وزن: 310 گرم

- مناسب براي چســــباندن به سطـــــوح فلزي، سرامیکی، شیشــــ هاي و 

پالستیکی 

این محصـــول سیلیکون تک جزئـــی با خلوص 100% سیلیکون و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

- خاصیت ارتجاعی پایدار در دماهاي باال و پایین 

- رن گبندي: ب یرنگ، سفید و مشکی

 سیلیکون هم هکاره پرمیوم فر مفیکس   

Premium
Silicone

Universal 
Silicone

ANTI UV

ANTI UV

www.eternal.ir

021-65613030
Eternal_ i rco

Eternal_ i rco

4

General  Silicone

General  Purpose Silicone

Silicone Products

این محصـول یک سیلیکون (واش رساز) تک جزئی است که براي آ ببندي 

و درزگیـــــري اتصــــاالت در معرض دماي طوالنـــــی مدت تا 350 درجه 

سانت یگراد ب هکار م یرود و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- بدون شک مدهی

- وزن: 320 گرم

- چســبندگـــی عالی به سطــــوح شیشـــ هاي، کاشــــی و سرامیک، برخی 

پالستی کها، اکثر رن گها و انواع فلزات

- حفظ االستیسیته در دماي باال تا 350 درجه سانتیگراد 

- مناسب براي درزگیري در ساخت کوره و بخاري

- رن گبندي: قرمز

 واش رساز حرارتی فرم فیکس 

 سیلیکون جنرال 360 گرمی فرم فیکس

- وزن: 360 گرم

- درزگیري سطوح سروی سهاي بهداشتی و حمام 

- خاصیت ارتجاعی باال

- سرعت چسبندگی باال در اتصاالت عرضی

- چســــبندگی به اکثر مواد ساختمانی مانند شیشــــه، کاشی، سرامیک، 

وسایل چوبی

 UV آنتی -

- مناسب براي اتصال پارکت و قال بسازي 

- آنتی باکتریال

این محصـــول سیلیکونـی تک جزئی با کیفیتـی منحص رب هفـــــرد و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

RTV Silicone

Auto Gasket RTV Silicone

F 350

F 360

Anti UV
Anti Bacterial

ANTI UV

www.eternal. ir

021-65613030
Eternal_ i rco

Eternal_ i rco



5

Acrylic Sealant

Siliconized Sealant

- مقاوم در برابر رطوبت

این محصـــول تک جزئی، خنثـــی یک ماستیک درزگیــر بر پایه اکریلیک 

است که با سیلیکون تقوی تشده و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- خاصیت ارتجاعی باال

- قابل اسـتفاده روي تمام ســطـــوح متخلخل و ناصــاف مانند آجـر، بتن، 

چوب و ... 

- قابلیت رن گپذیري 

- مناسب براي نصب پارکت

این محصـــول تک جزئی یک ماستیک درزگیر بر پایـــه اکریلیک و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

- مناسب براي پر کردن تر كها و اتصاالت (داخل و خارج ساختمان)

- مناسب جهت پر کردن درزهاي ک متحرك و ب یتحرك 

- جایگزین دوغاب

- قابلیت رن گپذیري 

   خمیر درزگیر سیلیکونی (ماستیک) فر مفیکس 

   خمیر درزگیر اکریلیک (ماستیک) فر مفیکس 

Acrylic
Mastic

Acrylic
Siliconized
Sealant

Silicone Products
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سیلیکون  مخصوص آینه فر مفیکس

این محصول یک سیلیکون تک جزئی با چسبندگی فو قالعاده است که به 

علت عدم ایجاد خوردگی بر روي فلزات در صــنعت ســاخت و ســاز براي 

آ ببندي و درزگیري جایگاه ویـژ هاي پیدا کـرده و داراي ویـژگـ یهاي زیـر 

است:

- وزن: 330 گرم

- رن گبندي: ب یرنگ

- آنتی باکتریال

- مناسب براي آ ببندي، درزگیري و  چســـباندن دیوارهاي شیشــــ هاي، 

پنجر هها و تابلوها  

- مقاومت دمایی باال از 40- تا 180 درجه سانتیگراد

- مناسب براي چسباندن آینه و تای لهاي آین هاي بدون ایجاد خوردگی 

 UV آنتی -

ANTI UV

Mirror Silicone

Mirror Silicone

Aquarium Silicone

Aquarium 
Silicone

- رن گبندي: ب یرنگ

- مناسـب براي سـاخت و تعمیر انـواع آکواریـو مها ب هویژه آکواریو مهاي 

غو لپیکر

- درزگیري سقف و سای هبا نهاي شیش هاي

این محصــــول یک سیلیکون تک جزئــــی با خلوص 100% مخصـــــوص 

آکواریوم ماهی و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- وزن: 300 گرم 

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

- با کیفی تترین چسب براي شیشه

سیلیکون مخصوص آکواریوم ماهی فر مفیکس

High Performance

Excellent Adhesive  

Silicone Products
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- مناسب براي چسباندن و آ ببندي شیروان یهاي سفالی و سیمانی 

- محبو بترین درزگیر در بین خودرو ســـازان و صـــنایـع ســـاختمانی و 

برودتــــی ب هعلت مقاومت باال در مقابـــل رطوبت و همچنین چســبندگی 

فو قالعاده 

- رن گبندي: سفید و مشکی

این محصـــول تک جزئی که با رطوبت هوا واکنش داده و محکم م یشود، 

داراي ویژگ یهاي زیر است:

- کاتریج 280میل (400گرم) و سوسیسی 600میل (750گرم)
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- پایدار در برابر اشعه ماور ابنفش

  پل یاورتان کاتریج و سوسیسی فر مفیکس 

Glass Sealant 

PU Sealant

PU Sealant

Silicone Products
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PU Foam

PU Foam

این محصــــول تک جزئـــــی و چن دمنظوره یک فــــوم پ رکننـــده و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

- قابلیت برش، رن گپذیري و سنباد هکشی پس از سخت شدن

- داراي خاصیت ضد  باکتري و مقاوم در برابر فاسد شدن 

- امکان پوش شدهی با گچ

- قابلیت پرکنندگی شکا فها، درزهاي ساختمانی، تر كها و سورا خها

- قابلیت پ رکردن درزهاي لول ههاي بخاري و لول ههاي هواکش

- تزریق با شلنگ

- قابلیت استفاده در درزگیــــري و نصــــب چارچوب در بها، پنجر هها و 

در بهاي ضد سرقت 

- حجم: 700 میل و 325 گرم

- قابلیت پر کردن درزهاي لول ههاي بخاري و لول ههاي هواکش

- قابلیت استفاده در درزگیـــري و نصــــب چارچوب در بها، پنجـر هها و 

در بهاي ضد سرقت  

- داراي خاصیت ضد  باکتري و مقاومت در برابر فاسد شدن 

- قابلیت پرکنندگی شکا فها و درزهاي ساختمانی، تر كها و سورا خها
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- قابلیت برش، رن گپذیري و سنباد هکشی پس از سخت شدن

  اسپري فوم پل یاورتان (گا نخور) فر مفیکس

اسپري فوم پل یاورتان فر مفیکس

Multi Purpose
Polyurethane
Foam

Polyurethane
Cleaner
Foam

Straw

Gun

Foam Products
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Foam Products

Cleaner Foam   اسپري کلینر فوم پل یاورتان فر مفیکس

Polyurethane
Cleaner
Foam

- حجم: 500 میل

- حاللی بسیار قوي براي پاك کردن فوم پل یاورتان خشـک نشـده، تفنگ 

و تمام سطوح آغشته به فوم 

این محصــول یک حالل است که براي پاك کردن تمامی مواد شیمیایی بر 

پایه پلــ یاورتان و همچنین پاك کــردن فوم تازه به کار مــ یرود و داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

- افزایش طول عمر تفنگ در صورت استفاده صحیح و به موقع

- پاك کننده بسیار قوي براي تمام ترکیبات بر پایه پل یاورتان
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Foam Products
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Glue Products

Stone Glue

- امکان افزودن رنگ جهت ایجاد چسب هم رنگ با محل مورد استفاده 

- قابلیت رن گپذیري مطلوب

- قابلیت ترا شکاري و سنباد هکشی

- قدرت چسبندگی باال (حتی در درجه حرارت باال)

این محصـــــول چســـــبی دو جزئی بر پایه رزین پل یاستر است که براي 

چســـــباندن سنگ مرمر، گرانیت، انواع سن گهاي طبیعی و مصـــــنوعی، 

سرامیک و کاشی و ... کاربرد دارد و داراي ویژگ یهاي زیر است: Granite &
Marble
Adhesive

چسب سنگ فر مفیکس

MDF Glueچسب123(MDF) فر مفیکس

MDF Prole
Adhesive

- بدون بوي نامطبوع 

- مناسب براي چسباندن، تعمیر و اتصال انواع ا مد ياف، چوب، الستیک، 

چرم، سنگ و برخی فلزات

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

سیانواکریالت با ویسکوزیته باال و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- داراي غلظت مناسب براي استفاده در سـطوح عمــــودي (چکه و ریزش 

نم یکند)

- استفاده براي تسهیل کار و صرف هجویی در زمان

- بدون تغییر رنگ (زرد نم یکند)

- سفیدك نم یزند 
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Glue Products
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 چسب چوب ض دآب مارین فر مفیکس  

Super Glue       چسب قطر هاي 50 گرم ساندیسی فر مفیکس

Multi Purpose
Adhesive

این محصـول یک چسـب صنعتی تک جزئی قطر هاي 50 گرمی ساندیسـی 

است که جهت چسباندن سریع و محکم مـورد استفاده قرار مـــ یگیرد و 

داراي ویژگ یهاي زیر است:

- قابـــــل استــــفاده بـــــراي چســــباندن فلــــزات، چــــرم، سرامیک، 

چیــــنی، ســــفال، پارچه، اکثر پالســــتی کها، چو بهاي ســـــخت و نرم، 

جواهرات و ناخن

- چسب بنر (مخصوص چسباندن بنر)

- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت 

Glue Products

Marine Adhesive

Marine 
Adhesive

این محصـــول چســــب چوبی تک جزئی و بر پایه پل یاورتان است که در 

مجاورت رطوبت هوا عمل م یکند و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- مقاوم در برابر رطوبت (ضدآب)

- ویسکوزیته پایین

- کاربرد آسان 

- مناسب براي اتصال و ثابت کردن اجزاي چوبی به زیر الی ههاي متخلخل 

و ن امتخلخل از قبیل فرومیکا، فو مهاي پل یاستایرن، پشـــــم شیشــــــه، 

فلزات، سن گها، آجر و پالستی کهاي متنوع
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- مناسب براي اتصــــال فلزات، چرم، سرامیک، چینی،اکثر پالستی کها، 

چو بهاي نرم و سخت، کاغذ، مقوا، پارچه و کارهاي ساختمانی

- گزین هاي اید هآل براي کاردستی، کارهاي سرگرمی و تعمیرات خانگی

این چسب در دو نوع نازك و ضخیم موجود است، چسـبی با ویسـکوزیته 

باال، مناسب براي بســـــــیاري از مصـــــــارف عمومی و صنعتی که داراي 

ویژگ یهاي زیر است:

- بدون بو  

- سازگار با محیط زیست

   چسب حرارتی (باریک و ضخیم) فر مفیکس

Hot Melt
Glue Stick
MUM Silicone

Hot Melt Glue Stick

Mum 
Silicone
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