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 درباره ما 

کننده انواع گسکت و مواداولیه صنعتی مورد نیاز صنایع نفت، پتروشیمی، نیروگاهی و خودروسازی تولیددماوند واشر 

ارائه محصوالت با کیفیت در سرتاسر ایران به نیازهای مشتریان خود پاسخ میی دهید و در با چهل سال سابقه  با 

راستای فعالیت های خود به دنبال تحقق ماموریت، چشم اندازو ارزش های سازمانی خیود اسیتد دمیاونید واشیر 

 محصوالت زیر را عرضه می کند:

  :غیر فلزی گسکت ها سکت فلزی و  گ جوینت، گ د، دبل جکت، رین سپیرال ون  ا

   :شرده)کلینگریت  ورق های گسکت ستی ف آزب سوز  ، کلینگریت اویلیت، فروالیت اسیتیییل، 0111ورق ن

، 33، فیروالییت نیا  0011، کلینگر 0031، کلینگر 0011(، ورق نسوز بدون آزبست )کلینگر 333فروالیت 

، سیلیکون(، ورق  گرافیت خالص)تنجد، سییم NBR ،EPDM ،Vitonگامبیت، تماک(، ورق های الستیکی) 

 دار(، ورق سلولوزی ویکتوریا، ورق سه الیه)دونیت(، ورق چوب پنبه

  :آرامییییید تییفییلییون پکینگ های بافته شده آرامید تفلون،  آرامید،  گ تفلونی، تفلون گرافیت،  کین پ

 گرافیت، آزبست تفلون، گرافیت خالص، تفلون آزبستی، تفلون آزبست گرافیت

 سوجات سرامیکیعایق های حرارتی سوجات فایبرگالس، من  : من

  خ دار فیبرها سی و ن گرد اپوک سی، میل ک، فیبر فایبر اپوک خ دار فنولی ستخوانی، فیبر ن  : فیبر ا

 گ اورینگ گ سیلیکونی، اورین  ، جعبه اورینگViton، اورینگ NBR: اورین

 (کیت عایقیInsulation kit) 

 (تفلونPTFE: ) ،میلگرد، تیوب ورق 

 (نمد صنعتیFelt) 

 

 ماموریت و چشم انداز

دماوند واشر به دنبال ارائه طیف متنوعی از محصوالت پتروشیمی، نفتی و صنعتی است که با منایع گسترده ای کیه 

 در اختیار دارد می تواند چشم انداز نهایی سازمان خود را محقق کندد 

 



 رینگ جوینت واشر فلزی اسپیرال وند

ورق های سلولوزی 

 تفلون گرافیتی پکینگ تفلونی ورق های چوب پنبه

 منسوجات فایبر گالس 

 منسوجات فایبر گلس

 نمد صنعتی اورینگ سیلیکونی NBR اورینگ  جعبه اورینگ

ورق های نسوز آزیست و 

 بدون آزیست

 ورق های گرافیت  خالص ورق های الستیکی

 گرافویل
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