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 شتاب دهنده ها: -1

 دی تیو کربامات ها

 گوانیدین ها

 مالئیمایدها

 سولفنامیدها و سولفنیمایدها

 تیازول ها

 تیواوره ها

 تیورام ها

 سایر موارد

 بهبود دهنده های چسبندگی: -2

 متیلن دهنده ها

 رزورسینول دهنده ها

 نمک ها و ترکیب های کبالت

 سایر موارد

 ضد تخریب ها: -3

 فنیلن دی آمین هاالکیل آریل 

 بیس فنول ها

 دی الکیل فنیلن دی آمین ها

 دی آریل فنیلن دی آمین ها

 کوئینولین ها

 امین های استخالف شده

 فنول های استخالف شده

 موم ها

 سایر موارد

 عامل های ضدالکتریسیته ی ساکن-4

 عامل های پف دهنده)اسفنجی کننده(:-5

 آزو دی کربن آمید

 کربنات ها

 سایر موارد

 عامل های رنگ دهنده:-6

 اکسید آهن

 دی اکسید تیتانیوم

 سایر رنگ دهنده های غیر آلی

 سایر رنگ دهنده های آلی

پرکننده ها،گسترش دهنده ها وعامل های -7
 تقویت کننده:

 کربنات کلسیم

 دوده های سخت:

  N100سری 

  N200سری 

 N300سری 

 سایر

دوده های نرم )دوده های با ذره های بزرگ تر از 

 (: N300نوع 

 N400سری 

 N500سری 

  N600سری

 N700سری 

 N800سری 

 N900سری 

 دوده های رسانا)به به غیر از آنچه در باال آمده(

 سایر انواع دوده

 رس ها

 زغال سنگ معدنی )پودر زغال سنگ(

 توده های کالله یی:

 )واکنش دهنده(رزین های تقویت کننده 

 سیلیکاها:

 رسوبی

 پیروژن

 معدنی 

 سیلیکات ها

 سایر

 محدود کننده های شعله ور شدن: -8

 هالوژن دهنده ها

 اکسید های فلزی

 هیدرات ها

 سایر

 قارچ کش ها -8
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 مواد آلی -

 سایر

 آمیزه های پایه : -

 داخلی )دوباره کاری(

 خارجی

 خوش بو کننده ها: -9

 اسانس های روغنی

 سایر

 

 کمک فرآیندها: -10

 نرم کننده های استری،فتاالت ها

 نرم کننده های استری،سایر

 رزین ها و مخلوط های هیدرو کربنی 

 کاهش دهنده ی جرم مولکولی)نرم کننده شیمیایی(

 روغن نفتی،آروماتیک

 روغن نفتی،نفتنیک

 روغن نفتی،پارافینیک

 صابون ها و مخلوط ها

 پلی اتیلن ها

 تیتانات ها

 سایر

عامل های جفت کننده و ترفیع برای پر کننده  -11

 ها و عامل های تقویت کننده:

 آمین ها

 سیالن ها

 تیتانات ها

 کائوچوها:12

 بوتادی ان-کائوچوی آکریلونیتریل

(NBR/HNBR/XNBR) 

ACN < %22/9 ;NBR 

%23 < ACN < %29/9 ;NBR 

%30 < ACN < 37/9 ;NBR 

%38 <ACN < 44/9 ;NBR 

CAN>45% ;NBR 

NBR هیدروژنه شده(HNBR) 

 سایر

بوتادی ان/پلی وینیل -کائوچوی آکریلونیتریل

 ((NBR/PVC کلراید

 کائوچوی آکریلیک

 (CIIR,BIIR,IIR)کائوچوی بوتیل و هالوبوتیل 

IIR 

BIIR 

CIIR 

 سایر

 پلی اتیلن کلروسولفونه

 کائوچوی اپی کلرو هیدرین

 کائوچوی اتیلن/ اکریالت

 (EPR,EPM,EPDM)پروپیلن-کائوچوی اتیلن

EPM 

ML(1+4) 125 C <45 EPDM 

45/1 < ML (1+4) 125 C < 59/9 EPDM 

ML (1+4) >60 EPDM 

 سایر

 کائوچو های فلوئوردار 

کائوچوی طبیعی و پلی ایزوپرن مصنوعی 

(IR,NR) 

NR 

IR 

 سایر

 کائوچوی پلی بوتادی ان

BR  درصد 97با درصد ایزومرسیس باال،بیشتر از 

BR 96/6ر سیس پایین،کمتر از با درصد ایزوم 

 درصد

 سایر

 (CR)کائوچوی پلی کلروپرن 

 Mنوع 
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 Sنوع 

 XLنوع 

 سایر

 کائوچوی پلی نوربورتن

 کائوچوی پلی سولفاید

 (VMQ)کائوچوی سییکون 

  ( SBR ): بوتادی ان-کائوچوی استایرن   -

SBR  پلیمریزاسیون امولسیون گرم1000سری، 

SBR  پلیمریزاسیون امولسیون سرد1500سری، 

SBR  پلیمریزاسیون امولسیونی 1600سری،

 سرد،مستربچ دارای دوده

SBR  پلیمریزاسیون امولسیونی 1700سری،

 سرد،مستربچ دارای روغن

SBR  پلیمریزاسیون امولسیونی 1800سری،

 سردمستربچ دارای دوده و روغن

SBR  با درصد استایرن باال(HSBR) 

 با پلیمریزاسیون محلولی SBRکائوچوی 

 تاخیر دهنده ها و بازدارنده ها: -13

 اسیدهای آلی

 آنیدرید فتالیک

 فتال آمیدها

 سایر

 مواد چسبناک کننده: -14

 رزین های هیدرو کربنی

 رزین های فنلیک

 روزین و مشتقات روزین

 سایر

 

 ترموپالستیک ها )مواد گرمانرم(: -15

 پلی اتیلن

 پلی پروپیلن

 ایرنپلی است

 استایرن-بوتادی ان-کائوچوی استایرن

 کائوچوی ترموپالستیک

 سایر

 

 عامل های پخت و فعال کننده های پخت: -16

 الکیل فنل دی سولفاید

 ف عامل های کمک پخت پراکسیدی

 (DTDM)دی تیودی مورفین

 اسیدهای چرب )فعال کننده(

 اسید استئاریک

 سایر

 فعال کننده گلیکولی

 ترکیبات سرب

 ترکیبات منیزیم

 پراکسیدها

 پراکسیدهای دی آلکیل     

 پراکسیدهای دی آسیل     

 پراکسیدهای پر کتال     

 سایر پر اکسیدها     

 رزین های پخت فنلی  

 گوگرد  

 عال کننده های آمینی

 گوگرد دهنده ها

 ترکیبات روی  

 اکسید روی     

 سایر نمک های روی     

 سایر

 

 

 

 


