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50th Reference for BASF 4A Molecular Sieve for compressed air drying application
With the delivery of BASF 4A molecular sieve to AGHAJARI Oil & Gas Production Company, Petrotat succeed to
create its 50th reference in less than one year after sanctions and renewed presence of BASF in Iran for air
drying application.

 برای رطوبت زدایی از هوای فشردهBASF  شرکت4A ثبت پنجاهمین رفرنس فروش مولکوالرسیو
 شرکت پتروتات،  مورد نیاز درایرهای جذبی هوای فشرده به شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری4A با تحویل مولکوالرسیو
. به بازار ایران شدBASF موفق به ثبت پنجاهمین رفرنس فروش این جاذب در کمتر از یک سال پس از بازگشت شرکت

Petrotat signed a new contract with Polymer Kermanshah Petrochemical Company
Petrotat signed a new contract for delivering 30 metric tons BASF Sorbead WS adsorbent to Polymer
Kermanshah Petrochemical in December 2016.

امضای قرارداد جدید میان شرکت پتروتات و پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
پس از ارزیابی های فنی الزم توسط شرکت پتروشیمی پلیمر کرمانشاه و همچنین ارائه پشتیبانی فنی کامل از سوی شرکت
 میان شرکت پتروتات و پتروشیمی پلیمر کرمانشاه در آذر ماه سال جاریSorbead WS  تن جاذب30  قرارداد تحویل، BASF
.به امضا رسید

BASF & Petrotat joint workshop for NIGC
Date: October 17th, 2016

LAST
EVENT

 و پتروتات برای شرکت ملی گاز ایرانBASF برگزاری کارگاه آموزشی مشترک شرکت
1395  مهرماه26 :زمان

Product Introduction:
BASF F-200 Activated Alumina – The most famous activated alumina all over the world
BASF F-200 is a smooth sphere of activated alumina produced by BASF’s unique manufacturing process. F-200
is an excellent desiccant for drying wide variety of liquids and gases. Although all molecules are adsorbed to
some extent on F-200 activated alumina, those molecules having the highest polarity are preferentially
absorbed.

:معرفی یک محصول
 شناخته شده ترین آلومینا اکتیو در سراسر دنیا- BASF F-200 آلومینا اکتیو گرید
 تولیدBASF  یک آلومینا اکتیو با سطحی کامال صاف و هموار می باشد که بوسیله یک فرایند تولید کامال منحصر به فرد توسط شرکتF-200 گرید
 همچنین مولکول هایی که. یک دسیکانت (جاذب رطوبت) عالی برای نم زدایی از مایعات و گازهای متعدد می باشدF-200  محصول.می گردد
.قطبیت بیشتری دارند توسط این آلومینا اکتیو بیشتر جذب می گردند
ds
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