
Eastman سوائل نقل الحرارة من

المنتجات المقترحة حسب االستخدام
®Suggested Therminol سوائل نقل الحرارةاالستخدامات

معالجة المواد الهيدروكربونية
P55, SP, 59, 62, 66 معالجة النفط والغاز

P55, SP, 59 تنقية الغاز الطبيعي

P66, 68, 72, 75 صناعات التكرير

P55, SP معالجة األسفلت وتخزينه

P55, SP, 59, 62, 66, 72, VP-1 إسالة الغاز

معالجة البالستيك
PRD, 59, 62, 66 تصنيع البالستيك والبوليمر

PVP-3 تصنيع البوليمر الحراري المتخصص

PLT, 66, VP-3, VP-1 صناعة األلياف االصطناعية

P55, SP, 59, 66 تشكيل البالستيك

معالجة الكيماويات
PVLT, LT, D-12 تصنيع األدوية

P VLT العمليات الكيميائية الكيرالية

PVLT, LT, D-12 غرف االختبارات البيئية

PVLT, LT, D-12, ADX-10, RD, XP, 59, 66 تصنيع المواد الكيميائية المتخصصة

PRD, 62, 66, 68, 72, 75, VP-3, VP-1 الصناعات الكيميائية

الطاقة والتكنولوجيات البديلة
P62, 66, VP-1 الطاقة الشمسية المركزة

P55, SP, 59, 62, 66 دورة رانكن العضوية

P55, SP, XP, 59, 62, 66, 72, VP-1 تصنيع الوقود الحيوي

P55, SP, XP, 59, 66 تحلية المياه

معالجة األغذية والمشروبات
D-12, 55, SP, XP, 66

صيانة نظام النقل الحراري
FF



لمزيد من المعلومات أو لمعرفة أقرب مكان للبيع أو لالتصال بأقرب فني لديك، قم بزيارة صفحة االتصال بنا "Contact us" على موقعنا اإللكتروني:
www.therminol.com.

أمريكا الشمالية 
 Solutia Inc.

Eastman Chemical Company أحد فروع شركة
575 Maryville Centre Drive

St. Louis, MO 63141 U.S.A.

هاتف:
خدمة العمالء، 800-426-2463

الدعم الفني، 800-433-6997
فاكس: خدمة العمالء، 314-674-7433 (1)

أمريكا الالتينية 
.Solutia Brasil Ltda

Eastman Chemical Company أحد فروع شركة
     Rua Alexandre Dumas, 1711—Birmann 12—

  7º Andar 04717-004
São Paulo, SP, Brazil

Brazil, 0800 55 9989 :هاتف
األماكن األخرى، 1800 3579 11 55+

فاكس: 1833 3579 11 55+

أوروبا/الشرق األوسط/أفريقيا
Solutia Europe SPRL/BVBA

Eastman Chemical Company أحد فروع شركة
 Corporate Village—Aramis BuildingLeonardo

Da Vincilaan 1
1935 Zaventem, Belgium

هاتف: 5000 746 2 32+
فاكس: 5700 746 2 32+

أسيا والمحيط الهادي
 Eastman (Shanghai)

ChemicalCommercial Company Ltd.
 Building 3, Yaxin Science & Technology

ParkLane 399 Shengxia Road
Pudong New District

.Shanghai, P.R ,201210 الصين

هاتف: 8700 6120 21 86+
فاكس: 9229 5027 21 86+
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 Eastman Chemical Company برغم أن المعلومات والتوصيات الواردة هنا مقدمة بحسن نية، فإن شركة
وفروعها ال تقدم أي إقرارات أو ضمانات بشأن اكتمال هذه المعلومات أو دقتها. لذا يجب أن تتخذ قرارك بشأن مدى 

مالئمة المعلومات واكتمالها وفًقا الستخدامك الخاص مع مراعاة حماية البيئة وصحة وسالمة موظفيك والمشترين لمنتجاتك. 
ال يمكن تفسير أي شيء مذكور هنا على أنه توصية باستخدام أي منتج أو إجراء أو معدة أو تركيب يتعارض مع أي براءة 

اختراع، كما ال نقدم أي إقرارات أو ضمانات، سواء صريحة أو ضمنية، تثبت أن استخدام أي منها ال ينتهك حقوق أي براءة 
اختراع. ال توجد إقرارات أو ضمانات، سواء صريحة أو ضمنية، تضمن القدرة التسويقية أو المالءمة لغرض معين، 

أو أي ضمانات أخرى من أي نوع تم النص عليها بموجب هذه الوثيقة فيما يتعلق بالمعلومات أو المنتج الذي تشير إليه 
المعلومات وال شيء مذكور هنا يسقط أي من شروط البيع الخاصة بالبائع. 

تتوفر أوراق بيانات السالمة التي تعرض احتياطات السالمة الواجب مراعاتها عند التعامل مع منتجاتنا وتخزينها عبر اإلنترنت 
أو عند الطلب. يجب أن تحصل على المعلومات المتاحة الخاصة بسالمة المواد وتراجعها قبل التعامل مع منتجاتنا. إذا كانت أي 

من المواد المذكورة ليست من منتجاتنا، فيجب مراعاة إجراءات الصحة الصناعية المالئمة واحتياطات السالمة األخرى التي 
توصي بها الشركات المصنعة.

© 2016 حقوق النشر لشركة Eastman Chemical Company. العالمات التابعة لشركة Eastman المذكورة هنا 
هي عالمات تجارية خاصة بشركة Eastman Chemical Company أو أي من فروعها. تشير ® المستخدمة على 
عالمات Eastman إلى أنها عالمات تجارية مسجلة في الواليات المتحدة؛ وقد تكون العالمات مسجلة على مستوى العالم 

أيًضا. عالمات الشركات األخرى المشار إليها هنا هي عالمات مسجلة ألصحابها.

 

Eastman Chemical Company
المقر الرئيسي للشركة

صندوق بريد 431
Kingsport, TN 37662-5280 U.S.A.

800-EASTMAN (800-327-8626) ،الواليات المتحدة وكندا
األماكن األخرى 423-229-2000 (1)+

www.eastman.com/locations


