
NO

NO

ON

H

NO
N

Producer & Distributor

WWW.KAMELPT.COM

Kamel Petro Tech Chemical Company
Unit.8, No.2951, Vali-e-Asr St, Parkway bridge,Tehran,Iran Tell: +98(21)22655271 , +98(21) 22655284 Fax:+98(21)26202476
www.Kamelpt.com



نرم کننده ماکروسیلیکون نانیونیک با قدرت بالا و زیردست نرم و

عمق دهندگی بالا 
MACROSOFT P

نرم کننده میکروسیلیکون نانیونیک با قدرت مناسب وزیردست بسیارنرم و ابریشمی MICROSOFT 220

نرم کننده کاتیونیک پرك با قدرت بسیار باال و با زیردست فوق العاده نرم،

لغزنده، پر وداراي خاصیت آنتی استاتیکی    

نرم کننده کاتیونیک خمیري با زیردست فوق العاده نرم ، لغزنده، پر وداراي 

خاصیت آنتی استاتیکی    

نرم کننده کاتیونیک خمیري کنز با قدرت بسیارباال و با زیردست بسیار نرم، 

لغزنده، پر ؛ داراي قدرت آنتی استاتیکی باال   

نرم کننده کاتیونیک خمیري  با زیردست بسیار نرم، لغزنده، پر ؛ داراي 

خاصیت آنتی استاتیکی باال   
KASOFT QL 200

KASOFT QAC

KASOFT CKL200

KASOFT CKF

روغن سیلیکون 

SILCO OIL MMC 631
روغن سیلیکون جهت استفاده در مراحل تولید الیاف پلی استر هالو و سالید، با 

قابلیت افزایش خاصیت برگشت پذیري باالي ، لغزندگی و نرمیت الیاف 

Silicone Oil

Softenerنرم کننده 

SILCO OIL MMC 642

SILCO OIL MMC 632

روغن سیلیکون جهت استفاده در مراحل تولید الیاف پلی استر هالو و سالید، با 

قابلیت افزایش خاصیت برگشت پذیري و  لغزندگی فوق العاده روي  الیاف 

روغن سیلیکون جهت استفاده در مراحل تولید الیاف پلی استر هالو و سالید، با 

قابلیت افزایش خاصیت برگشت پذیري و لغزندگی  باال روي  الیاف 

صابون نانیونیک با قدرت بسیار باال قابل استفاده در مراحل پخت و سفیدگري

 و مقاوم در محیط هاي قلیایی

صابون حالل دار بر پایه سطح فعال هاي آنیونیک و الکل با کف کنترل شده

و لکه بري باال جهت چربی ها و روغن هاي ریسندگی و ماشین آالت بافندگی  

KAMAWET 388

KAMASOAP 307
صابون نانیونیک بر پایه اتوکسیالت ها، داراي خاصیت دیسپرس کننده قوي

 واکس و چربی ها و رنگ هاي هیدرولیز شده 

KAMAWET A 400نفوذدهنده آنیونیک / نانیونیک با قدرت بسیار باال قابل استفاده در مراحل

 پخت و سفیدگري و مقاوم در محیط هاي قلیایی قوي 

KAMAWASH L500

Washing & Wetting againtشوینده و نفوذدهنده 

KAMOL PD
دیسپرس کننده پودري بر پایه اسید هاي سولفونیک جهت رنگرزي پلی استر 

و نایلون

KAMOL DL 350
دیسپرس کننده مایع نانیونیک/ آنیونیک داراي خاصیت یکنواخت کنندگی و 

آنتی الیگومري 

 Dispersing & Levelling agentدیسپرس کننده و یکنواخت کننده

SILCO DEFOAM 5500

SILCO DEFOAM 595

ضدکف سیلیکونی برپایه امولسیون نانیونیک وپایدار ازسیلیکون با قدرت

 فوق العاده باال قابل مصرف درکلیه سیستم هاي رنگرزي ،چاپ وروغن ها

ضدکف سیلیکونی برپایه امولسیون نانیونیک و پایدار از سیلیکون با قدرت 

فوق العاده باال قابل مصرف در کلیه سیستم هاي رنگرزي ،چاپ وروغن ها

Antifoam/Defoamerضدکف 

KAMAWET AN 600 صابون نانیونیک و آنیونیک با قدرت بسیار باال قابل استفاده در مراحل پخت و سفیدگري

 و مقاوم در محیط هاي قلیایی،  همچنین داراي خاصیت لکه بري باال
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