
  تکاربرگ شناسنامه کاال/خدم

   mehrkimia.com    نشانی وبگاه:                                                         کیمیا مهر کاوشنام شرکت : 
 

 3 از 1 صفحه

 

4  
 

                                                           
 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 تولید مواد شیمیایی آزمایشگاهی نام کاال/ خدمت

 

 مواد شیمیایی حوزه کاال/خدمت

  شماره یا نام نسخه

تاریخ انتشار/ ورود 

 به بازار
 

 شیوه دستیابی به

 کاال/خدمت

 تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

)پنج مصرف کننده 

 عمده(

   صنایع تولیدی 

 مراکز پژوهشی و آموزشی    

   
  
  

  معرفی کاال/خدمت

 
 

و خرده  مواد نیا دیرفع مشکالت تول، ییایمیمواد ش دیتول نهیاست که در زم یقاتیو تحق یرانیشرکت ا کیمهر کاوش  ایمیشرکت ک
 ستمینموده و س دیتول تیفیبا ک ییایمیمواد ش شرکت کیمیا مهر کاوش تالش دارد تا. دینما یم تیفعال فروشی ملزومات آزمایشگاهی

اهداف اصلی ما در این راستا، تولید انواع نمک های فلزی،  .ددهارائه  ییایمیمشاوره، توسعه و ساخت مواد ش ق،یتحق یرا برا ینینو
شرکت  یرامحصول ب هیکنم که ته یم یما سع نیهمچن ترکیبات معدنی، مواد اولیه مورد نیاز در سنتز های آلی و مواد ترکیبی است.

ه با تولیدکنندگان در زمینه خرید مواد اولیه، کنترل برای این منظور اقدام به انجام مشاور .میینما نهیو به آسان ،عیرا سر گرید یها
 کیفیت مواد اولیه، بهینه سازی روش تولید و کنترل کیفیت محصول می نماییم.

و امکان فروش  می شودتوان پژوهشگران و مهندسان  شیما باعث افزا تالیجیو پلتفرم د یخدمات رسان سیسرو نیهمچن
ود در خ اتیرا خواهند داشت که تجرب ییتوانا نیو پژوهشگران ا انیمشتر نی. بنابرادینما یآن ها فراهم م یمحصوالتشان را برا

 نیو طرفه بد یآن ارتباط جهی. که در نتندیارائه نما کیالکترون یو پلتفرم تجار تالیجید ستمیاکوس کیرا در قالب  شگاهیآزما
 شود. یم جادیمحصوالت آن ها ا لهیبه وس رانیدر ا یصنعت یپژوهشگران و شرکت ها

 
 
 
 
 
 
 



  تکاربرگ شناسنامه کاال/خدم

   mehrkimia.com    نشانی وبگاه:                                                         کیمیا مهر کاوشنام شرکت : 
 

 3 از 2 صفحه

 

 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 

 (CuSO5.4H2Oمس سولفات پنج آبه )

 9/99درصد خلوص: 
 گرید: آزمایشگاهی
 رنگ: آبی کم رنگ

 شکل ظاهری: کریستال یک سانتی متری، کریستال شکری و پودر

 

 (CuCl2.2H2Oمس کلرید دو آبه )

 9/99خلوص: درصد 
 گرید: آزمایشگاهی

 رنگ: آبی 
 شکل ظاهری: کریستال سوزنی و پودر

 

 (Cu(CH3COO)2.H2Oمس استات یک آبه )

 99درصد خلوص: 
 گرید: آزمایشگاهی

 آبی رنگ: سبز
 شکل ظاهری: پودر

 

 (CuIمس یدید )

 99درصد خلوص: 
 گرید: آزمایشگاهی

 رنگ: سفید مایل به کرم 
 شکل ظاهری: پودر

 

 (AgNO3نیترات )نقره 

 99/99درصد خلوص: 
 گرید: آزمایشگاهی

 رنگ: کریستال بی رنگ
 شکل ظاهری: کریستال صفحه ای

 

 (Ag2SO5نقره سولفات )

 99/99درصد خلوص: 
 گرید: آزمایشگاهی

 
 
 

 

 
 



  تکاربرگ شناسنامه کاال/خدم

   mehrkimia.com    نشانی وبگاه:                                                         کیمیا مهر کاوشنام شرکت : 
 

 3 از 3 صفحه

 

 رنگ: سفید
 شکل ظاهری: پودر

 
 
 

 (FeCl3.3H2Oکلرید شش آبه ) IIIآهن 
 99درصد خلوص: 

 گرید: آزمایشگاهی و صنعتی
 رنگ: زرد مایل به نارنجی

 شکل ظاهری: کلوخه
 
 

 (Fe3O5نانو ذره مغناطیسی اکسید آهن )
 99درصد خلوص: 

 گرید: آزمایشگاهی 
 رنگ: سیاه

 شکل ظاهری: پودر
 

 گرافن اکسید
 5/99درصد خلوص:  

 گرید: آزمایشگاهی 
 رنگ: سیاه

 ورق نازکشکل ظاهری: 

 

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

     
 


