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 شرکت راد پوشش پارس

79سال مالیلیست قیمت   

سیمانیپایه متلایر   

 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی 52کیسه   R-BAU بتن سخت ضد سایشپودر   88311 

کیلویی 52کیسه   R-BAU-W 88318 بتن سخت 

کیلویی 51کیسه   BAU-SELF88315 بتن سخت خودتراز 

لیتری 8بطری   BAU-M خودترازپرایمر بتن سخت   88313 

کیلویی 52کیسه   BAU-ST88311 بتن سخت استامپی 

---------- BAU-ML88312 بتن سخت مالتی ضد سایش 

 
 
 

 متلایر پایه رزینی

 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی 51سطل   BAU-EP-U85311 اپوکسی روکش 

کیلویی 51سطل   BAU-EP-D85318 اپوکسی میانی 

کیلویی 81کیسه   BAU-EZ85315 اروزیل 

کیلویی 32کیسه   BAU-85313 اروزیل بنتونیت 

لیتری 51گالن   85311 تینر اپوکسی 

کیلویی 21کیسه   85312 سیلیس 

کیلویی 51سطل   85311 پلی یورتان روکش 

کیلویی 51سطل   85319 پلی یورتان میانی 

لیتری 51گالن   85311 تینر پلی یورتان 

کیلویی 51سطل  اپوکسیپرایمر    85317 

کیلویی 51سطل   85371 پرایمر پلی یورتان 

کیلویی 551ه کبش  85378 پلی یوریا 

کیلویی 51سطل   85375 تارتان 

کیلویی 51سطل   85373 الک اپوکسی 

کیلویی 51سطل   85371 الک پلی یورتان 

 
 
 

هاانواع اسپیسر  

 کد کاال نام کاال توضیحات

عددی 211کیسه   m 31/811دوبلاسپیسر   83111 

عددی 211کیسه   m 31/881اسپیسر دوبل  83118 

عددی 211کیسه   
 

m 11/851اسپیسر دوبل  83115 
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 کد کاال نام کاال توضیحات

عددی 211کیسه   m 11/831اسپیسر دوبل  83113 

عددی 211کیسه   m 11/811اسپیسر دوبل  83111 

عددی 211کیسه   m 11/821اسپیسر دوبل  83112 

عددی 8111کیسه  21اسپیسر فوق سنگین   83111 

عددی 8111کیسه  92اسپیسر فوق سنگین   83119 

عددی 8111کیسه  811اسپیسر فوق سنگین   11138  

عددی 8111کیسه  51اسپیسر سنگین   11738  

عددی 8111کیسه  52اسپیسر سنگین   18138  

عددی 8111کیسه  31اسپیسر سنگین   18838  

عددی 8111کیسه  11اسپیسر سنگین   18538  

عددی 8111کیسه  21اسپیسر سنگین   18338  

عددی 8111کیسه  11اسپیسر سنگین   18138  

عددی 8111کیسه  92اسپیسر سنگین   18238  

عددی 8111کیسه  811اسپیسر سنگین   18138  

عددی 8111کیسه  31اسپیسر نرمال   18938  

عددی 8111کیسه  11اسپیسر نرمال   18138  

عددی 8111کیسه  21نرمالاسپیسر    18738  

عددی 8111کیسه  92اسپیسر نرمال   15138  

عددی 8111کیسه  51اسپیسر فیکس سبک   83158 

عددی 8111کیسه  53اسپیسر فیکس سبک   83155 

عددی 8111کیسه  52اسپیسر فیکس سبک   83153 

عددی 8111کیسه  31اسپیسر فیکس سبک   83151 

عددی 8111کیسه  11اسپیسر فیکس سبک   83152 

عددی 8111 کیسه 21اسپیسر فیکس سبک   83151 

عددی 8111کیسه  92اسپیسر فیکس سبک   83159 

عددی 8111کیسه   m 11/831اسپیسر دوبل  83151 

عددی 8111کیسه   m 11/811اسپیسر دوبل  83157 

عددی 8111کیسه   m 11/821اسپیسر دوبل  83131 

عددی 8111کیسه  21اسپیسر فوق سنگین   83138 

عددی 8111کیسه  92اسپیسر فوق سنگین   83135 

عددی 8111کیسه  811اسپیسر فوق سنگین   83133 

عددی 8111کیسه  521اسپیسر چرخی   83131 

عددی 8111کیسه  31اسپیسر چرخی   83132 

عددی 8111کیسه  11اسپیسر چرخی   83131 

عددی 8111کیسه  21اسپیسر چرخی   83139 

عددی 8111کیسه  11اسپیسر چرخی   83131 

عددی 8111کیسه  92اسپیسر چرخی    83137 

عددی 8111کیسه   R 31اسپیسر سنگین   83111 

عددی 8111کیسه   R 11اسپیسر سنگین   83118 

عددی 8111کیسه   R 21اسپیسر سنگین   83115 
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 کد کاال نام کاال توضیحات

عددی 8111کیسه   R 92اسپیسر سنگین   83113 

عددی 8111کیسه   R 31اسپیسر نرمال   83111 

عددی 8111کیسه   R 11اسپیسر نرمال   83112 

عددی 8111کیسه   R 21اسپیسر نرمال   83111 

عددی 8111کیسه   R 92اسپیسر نرمال   83119 

عددی 8111کیسه   R 21اسپیسر فیکس سبک   83111 

عددی 8111کیسه   R 92اسپیسر فیکس سبک   83117 

عددی 8111کیسه   R 21اسپیسرچرخی  83121 

 
 
 

کننده،فوق روان کننده،ابر روان کننده هاانواع روان   

 کد کاال نام کاال توضیحات

لیتری 51گالن   R-LD 58روان کننده  81111 

لیتری 51گالن   R-L 52روان کننده  81118 

لیتری 51گالن   R561-W81115 فوق روان کننده 

لیتری 51گالن   R56181113 فوق روان کننده 

لیتری 51گالن   R-N3081111 فوق روان کننده 

لیتری 51گالن   R-N30R81112 فوق روان کننده 

لیتری 51گالن   R-SP181111 فوق روان کننده 

لیتری 51گالن   R-2000M81119 فوق روان کننده 

لیتری 51گالن   R-85181111 فوق روان کننده 

لیتری 51گالن   R-CL50W 81117 ابر روان کننده 

لیتری 51گالن   R-CL50 81181 ابر روان کننده 

لیتری 51گالن   R-G-CL60 81188 ابر روان کننده 

لیتری 51گالن   R-G-CL60R 81185 ابر روان کننده 

لیتری 51گالن   R-G-C80 81183 ابر روان کننده 

لیتری 51گالن   R-G-C80R 81181 ابر روان کننده 

لیتری 51گالن   R-G-C100 81182 ابر روان کننده 

لیتری 51گالن   R-G-C100R 81181 ابر روان کننده 

لیتری 51گالن   R-G-C110 81189 ابر روان کننده 

 
 
 

 انواع ژل میکروسیلیس و دوغاب میکروسیلیس

 کد کاال نام کاال توضیحات

لیتری51گالن   R-MS5082111 دوغاب میکروسیلیس 

لیتری51گالن   R-MS50S82118 دوغاب میکروسیلیس 

کیلویی52دبه   R-G-NZ5 میکروسیلیسژل   82115 
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 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی52دبه   R-SG-L5082113 ژل میکروسیلیس 

کیلویی52دبه   R-SG-L6082111 ژل میکروسیلیس 

کیلویی52دبه   R-PC50W82112 پاور ژل 

کیلویی52دبه   R-PC5082111 پاور ژل 

کیلویی 82کیسه   R-MSA82119 میکروسیلیکا 

کیلویی 52دبه   R-SF-N5082111 ژل سیلیکانیوم 

کیلویی 52دبه   R-SF-N6082117 ژل سیلیکانیوم 

کیلویی 52سطل   R-SP82181 مکمل و تقویت کننده بتن 

 

 

 

 انواع الیاف 

 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی 51کیسه   R-PF-M81111 الیاف پلی پروپیلن 

کیلویی 51کیسه   R-PF(6-12)81118 الیاف پلی پروپیلن 

کیلویی 82کیسه   R-SF-381115 الیاف فوالدی 

کیلویی 82کیسه   R-SF-681113 الیاف فوالدی 

کیلویی 81کیسه   R-P-1081111 الیاف پلیمری 

کیلویی 82کیسه   81112 الیاف کربن 

کیلویی 81کیسه   81119 الیاف شیشه 

 
 
 

 انواع گروت

 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی 52کیسه   R-GP-N89111 گروت نرمال 

کیلویی 52کیسه   R-MG50589118 مس گروت 

کیلویی 52کیسه   R-MG98089115 مس گروت 

 R-MG931HP 89113پودر و مایع گروت 

کیلویی 52کیسه   R-GP-P89111 پودر گروت پله 

--------- R-GP-P89112 مایع گروت پله 

کیلویی 52کیسه   R-NG-92889111 نانو گروت 

--------- R-EG-411H89119 رزین گروت اپوکسی 

--------- R-EG-411H89111 هاردنر گروت اپوکسی 

--------- R-EG-411H89117 پودر گروت اپوکسی 

--------- R-EP-41089181 رزین گروت اپوکسی 

--------- R-EP-41089188 هاردنر گروت اپوکسی 

--------- 
 

R-EP-41089185 پودر گروت اپوکسی 
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 پودر های بند کشی

 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی 81کیسه   R-MP53081111 پودر بند کشی سفید 

کیلویی 81کیسه   R-MP53581118 پودر بند کشی کرم 

کیلویی 81کیسه   R-MP33581113 پودر بند کشی طوسی 

 
 
 

 انواع ترمیمی کننده ها

 کد کاال نام کاال قیمت فروش قیمت همکار توضیحات

کیلویی 52کیسه   R-S4587111 ترمیم کننده بتن 

کیلویی 52کیسه   R-309)87118 ترمیمی کننده طوسی)آرایشی 

کیلویی 52کیسه   R30G)87115 ترمیم کننده سفید)آرایشی 

 
 
 

 انواع آنی گیر،زودگیر دیر گیر

 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی 52گالن   R-MA-L51111 زودگیر کننده مایع 

کیلویی 51کیسه   R-MA-P51118 زود گیر کننده پودری 

کیلویی 51گالن   R-P-42051115 دیر گیر کننده 

کیلویی 52کیسه   R-FP50551113 آنی گیرپودری 

 
 
 

 انواع ضد یخ بتن

 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی 51کیسه   R-AF-P258111 ضد یخ پودری 

کیلویی 51گالن   R-AF-L3 مایع کلرایدیضد یخ   58118 

کیلویی 51گالن   R-AF-LI58115 ضد یخ بدون کلراید 

 
 
 

 هوازا

 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی 51گالن   R-MA21055111 هوازا 

 55118 استاپین ---------
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 انواع پرایمر

 کد کاال نام کاال توضیحات

لیتری 1سطل   R-P-A6453111 پرایمر اکریلیک 

--------- R-MC-P41253118 پرایمر عایق امولسیونی 

 53115 پرایمر ماستیک پایه قیری ---------

 
 
 

 انواع روغن

 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی 51گالن   R-OF-22551111 روغن قالب امولسیونی 

کیلویی 51گالن   R-OP-20251118 روغن قالب حاللی 

کیلویی 51گالن   R-OP202W قالب حاللیروغن   51115 

 
 
 

 انواع ماستیک

 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی 52سطل   R-MF-82552111 ماستیک سرد اجرا 

کیلویی 51سطل   R-MF-80052118 ماستیک گرم اجرا 

گرمی 911تیوپ   R-MF-PU1052115 ماستیک پلی یورتان 

گرمی 331تیوپ   R-MS-31052113 ماستیک سیلیکونی 

کیلویی 51سطل   52111 ماستیک ضد حالل 

--------- R-GN52112 گان ماستیک 

 
 
 

 انواع میان بلت آببند

 کد کاال نام کاال توضیحات

--------- R-BOLT20051111 میان بلت آببند 

--------- R-BOLT30051118 میان بلت آببند 

--------- R-BOLT35051115 میان بلت آببند 

--------- R-BOLT40051113 میان بلت آببند 

--------- R-BOLT50051111 میان بلت آببند 

--------- R-BOLT55051112 میان بلت آببند 

--------- R-BOLT70051111 میان بلت آببند 

--------- R-BOLT80051119 میان بلت آببند 

--------- R-BOLT85051111 میان بلت آببند 

--------- 
 

R-BOLT1050 آببند میان بلت  51117 
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 کد کاال نام کاال توضیحات

--------- R-mid bolt-C51181 رابط میان بلت 

--------- R-wide conic-C51188 مخروطی میان بلت 

--------- R-W 51185 میان بلت چدنی 

 
 
 

 انواع آببند،واتر پروف و الستیک آببند

 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی 51کیسه   R-PP پروف پودری واتر  59111 

کیلویی 51کیسه   R-PP-78059118 واتر پروف پودری 

کیلویی 51گالن   R-pp-259115 واتر پروف مایع 

کیلویی 51کیسه   R-MP-55159113 پودرواتر پروف سطوح 

کیلویی 2کیسه   R-PP59111 واتر پروف پودری 

لیتری 1سطل   R-MP-551 واتر پروف سطوحرزین   59112 

کیلویی 51کیسه   R-MP-55259111 پودرواتر پروف سطوح 

لیتری 1گالن   R-MKE59119 واتر پروف امولسیونی 

لیتری 81گالن   R-MKE59111 واتر پروف امولسیونی 

--------- R-stopperU59117 الستیک آببند ساده 

--------- R-stopperT59181 الستیک آببند لبه دار 

لیتری 7سطل   R-MP-31659188 مستر پروف 

لیتری 81گالن   R-MPS59185 واتر پروف نما 

کیلویی 51کیسه   R-MP-55259183 واتر پروف سطوح آبی 

لیتری 81گالن   R-MP-55259181 رزین واترپروف سطوح رنگی 

کیلویی 52کیسه   R-MP-50159182 آببند نفوذگر 

لیتری 1گالن   R-MPS59181 واتر پروف نما 

 
 
 

 انواع چسب

 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی 8سطل   R-CS-E51111 چسب بتن استحکامی 

کیلویی 3سطل   R-CS-E51118 چسب بتن استحکامی 

کیلویی 1سطل   R-CS-E51115 چسب بتن استحکامی 

کیلویی 51سطل   R-CS-E51113 چسب بتن استحکامی 

کیلویی 8سطل   R-CS-14151111 چسب بتن آببندی 

کیلویی 3سطل   R-CS-14151112 چسب بتن آببندی 

کیلویی 1سطل   

 
 

R-CS-14151111 چسب بتن آببندی 
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 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی 51سطل   R-CS-14151119 چسب بتن آببندی 

--------- R-SP51111 چسب بتن مخصوص 

کیلویی 8سطل   R-TS-P51117 چسب کاشی پلیمری 

کیلویی 2سطل   R-TS-P51181 چسب کاشی پلیمری 

کیلویی 85سطل   R-TS-P51188 چسب کاشی پلیمری 

کیلویی 51سطل   R-TS-P51185 چسب کاشی پلیمری 

کیلویی 52دبه   R-TS-P51183 چسب کاشی پلیمری 

کیلویی 85سطل   R-TP-A51181 چسب سنگ آنتیک 

کیلویی 52کیسه   R-TS-3051182 چسب کاشی پودری 

کیلویی 52کیسه   R-GS-P51181 چسب سرامیک 

کیلویی 52کیسه   R-GS-P51189 چسب سرامیک سفید 

کیلویی 3/55سطل   R-E-G3551181 رزین چسب اپوکسی 

کیلویی1/8سطل   R-E-G3551187 هاردنر چسب اپوکسی 

کیلویی7/1سطل  R-EP-K20051151 رزین چسب کاشت میلگرد 

کیلویی1/1سطل  R-EP-K20051158 هاردنرچسب کاشت میلگرد 

کیلویی 52کیسه   R-TS-30 سفید چسب کاشی پودری  51155 

کیلویی 2سطل   R-TS-A51153 چسب سنگ آنتیک 

کیلویی 2سطل   R-ES11051151 رزین چسب اپوکسی 

کیلویی 8سطل   R-ES11051152 هاردنر چسب اپوکسی 

کیلویی 82کیسه   R-ES-11051151 پودر چسب اپوکسی 

کیلویی 51دبه   R-CS-H22051159 چسب بتن استحکامی 

 

 انواع واتر استاپ

 کد کاال نام کاال توضیحات

--------- R-OM24-N5/5-BP7557111 واتر استاپ 

--------- R-EF24-N3-BP4257118 واتر استاپ 

--------- R-OF24-N3-BP4657115 واتر استاپ 

--------- R-EF24-N5/5-BP5857113 واتر استاپ 

--------- R-OF24-N5/5-BP6257111 واتر استاپ 

--------- R-EF24-W4/5-AM6757112 واتر استاپ 

--------- R-OF24-W4/5-AM7257111 واتر استاپ 

--------- R-E30-N3-BP4957119 واتر استاپ 

--------- R-O30-N3-BP5357111 واتر استاپ 

--------- R-EF30-N4-BF5957117 واتر استاپ 

--------- R-OF30-N4-BP6657181 واتر استاپ 

--------- R-E30-N6-BP7557188 واتر استاپ 

--------- R-O30-N6-BP8057185 واتر استاپ 
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 کد کاال نام کاال توضیحات

--------- R-E30-N9-BP10057183 واتر استاپ 

--------- R-E30-N9-BP11057181 واتر استاپ 

--------- R-E30-W5-TU6357182 واتر استاپ 

--------- R-O30-W5-TU6957181 واتر استاپ 

--------- R-EM30-N6-BP7257189 واتر استاپ 

--------- R-OM30-N6-BP8557181 واتر استاپ 

--------- R-E40-N4-BP8557187 واتر استاپ 

--------- R-O40-N4-BP9057151 واتر استاپ 

--------- R-E15-N2/5-HP2257158 واتر استاپ 

--------- R-E15-W2/5-AM2557155 واتر استاپ 

--------- R-O15-N2/5-HP2657153 واتر استاپ 

--------- R-O15-W2/5-AM2957151 واتر استاپ 

--------- R-E17-N2/5-AM2957152 واتر استاپ 

--------- R-O17-N2/5-HP2957151 واتر استاپ 

--------- R-E20-N3-BP2957159 واتر استاپ 

--------- R-O20-N3-BP3257151 واتر استاپ 

--------- R-EF30-S5-BP7557157 واتر استاپ 

--------- R-EM30-S6-BP7257131 واتر استاپ 

--------- R-EF30-S10-BP11557138 واتر استاپ 

--------- R-E20-W3-AM3857135 واتر استاپ 

--------- R-O20-W3-AM4257133 واتر استاپ 

--------- R-E20-W2-SU1957131 واتر استاپ 

--------- R-O20-W2-SU2357132 واتر استاپ 

--------- R-E22-N3-BP3257131 واتر استاپ 

--------- R-O22-N3-BP3757139 واتر استاپ 

--------- R-E24-N3-BP3757131 واتر استاپ 

--------- R-O24-N3-BP4057137 واتر استاپ 

--------- R-E24-S5-AM4757111 واتر استاپ 

--------- R-O24-S5-AM5357118 واتر استاپ 

--------- R-E24-W2-IQ3457115 واتر استاپ 

--------- R-E25-W5-AM5257113 واتر استاپ 

--------- R-E24-W2-IQ3057111 واتر استاپ 

--------- R-EM24-N5/5-BP6057112 واتر استاپ 

--------- R-E30-NW-BP4757111 واتر استاپ 

--------- R-H57119 واتر استاپ هیدروفیلی 

--------- R-O30-W3-BP5057111 واتر استاپ 

--------- R-E30-W3-BP4757117 واتر استاپ 

--------- R-O24-W3-BP3957121 واتر استاپ 

--------- R-E24-W3-BP3657128 واتر استاپ 
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--------- R-O20-W3-BP3057125 واتر استاپ 

--------- R-E20-W3-BP2757123 واتر استاپ 

--------- R-E30-S3-BP4957121 واتر استاپ 

--------- R-E30-W4/5-AM5757122 واتر استاپ 

--------- R-O30-W5-AM6257121 واتر استاپ 

--------- R-O20-NW3-BP3057129 واتر استاپ 

--------- R-O24-NW2-IQ3457121 واتر استاپ 

--------- R-E25-S5-AM5557127 واتر استاپ 

--------- R-E25-S57111 واتر استاپ 

--------- R-O25-857118 واتر استاپ 

--------- R-O30-NW3-BP5057115 واتر استاپ 

--------- R-O30-S3-BP5357113 واتر استاپ 

--------- R-O24-S3-HP4057111 واتر استاپ 

--------- R-E24-S3-HP3757112 واتر استاپ 

--------- R-E30-S6-HP7557111 واتر استاپ 

--------- R-E25-S2/5-BP2257119 واتر استاپ 

--------- R-O20-W2-IQ2557111 واتر استاپ 

--------- R-E15-W2/5-BP2257117 واتر استاپ 

--------- R-E30-W2/5-IQ4357191 واتر استاپ 

--------- R-O30-W2/5-IQ4657198 واتر استاپ 

--------- R-GR55719 گیره واتر استاپ  

--------- R-HV35719 هویه واتر استاپ  

 

 موارد متفرقه

 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی 51کیسه   R-MS-54031111 شاتکریت پودری 

لیتری 51گالن   R-MS-16031118 شاتکریت مایع 

لیتری 5سطل   R-FC-5031115 فلوکامپکس 

--------- R-14531113 فلوکبیل 

لیتری 51گالن   R-MC-42531111 عایق فیبری حاللی 

مترمربع21  R-4531112 توری فایبر گالس 

کیلویی 51کیسه   R-KT-P31111 تخریب کننده بتن 

لیتری 52گالن   R-MC-W31119 کیورینگ آبی 

لیتری 51گالن   R-MC-18031111 کیورینگ حاللی 

کیلویی 51گالن   R-MC-41131117 عایق قیری امولسیونی 

لیتری 81سطل   R-MP-31331181 رنگ نمای ساختمان 

متری 5لوله آجدارپالستیکی ---------  31188 
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 کد کاال نام کاال توضیحات

کیلویی 81سطل   R-WP-12331185 عایق سفید پشت بام 

کیلویی 5سطل   R-E-141431183 رزین اپوکسی آبدوست 

کیلویی 51سطل   R-MC-72431181 عایق الستیکی 

 

 


