
تولید در بیش از 25 کشور
تولید بیش از 4000 نوع محصول

داراى نمایندگى در بیش از 100 کشور

شرکت تدبیر تجارت نماینده شرکت ایوانیک آلمان
در افزودنى هاى قیر و آسفالت

اسـپانسر تـیم فـوتبال
بورسیا دورتموند آلمان

شرکت ایوانیک:



شرکت تدبیر تجارت نماینده شرکت ایوانیک آلمان

در افزودنى هاى قیر و آسفالت

محصوالت

آنتى استریپر جهت تامین دوام رطوبتى و افزایش چسبندگى قیر به مصالح

انواع امولسى فایرها جهت امولسیون هاى زودشکن، دیر شکن و کند شکن

تیکنر جهت افزایش ویسکوزیته قیرهاى امولسیونى

پلیمر ترکیب کننده پودر الستیک با قیر

پلیمر جهت تولید آسفالتهاى پلیمرى



اختالط بسیار سریع و ساده با قیر

افزایش چسبندگى قیر به سنگدانه ها

افزایش مقاومت آسفالت در مقابل شن زدگى

افزایش مقاومت آسفالت در مقابل ترك خوردگى

امکان افزایش فاصله حمل و اجراى آسفالت در هواى سرد

هزینه بسیار اندك در مقایسه با عملکرد قابل مالحظه محصول

تامین دوام رطوبتى آسفالت طبق نشریه 234 با استفاده از آنتى استریپر ایوانیک

کاهش دماى مورد نیاز جهت تراکم آسفالت به میزان 30 درجه سانتى گراد

Anti Stripper
افزایش دهنده چسبندگى



Vestoplast 
پلیمر اصالح کننده آسفالت

افزایش نقطه نرمى
 افزایش مقاومت برشى قیر

  افزایش مقاومت در برابر شیار شدگى
   ایجاد مقاومت در برابر ترك خوردگى

    ترکیبى از مزیت هاى پالستومرى و االستومرى

تراکم بدون مشکل در آسفالت
 قابلیت ذخیره سازى بسیار خوب

  افزایش مقاومت در مقابل خستگى

   کاهش دماى مورد نیاز جهت تراکم آسفالت
High Shearاختالط ساده بدون نیاز به    

   افزایش مقاومت در مقابل خزش دینامیکى



 پلیمر ترکیب کننده پودر الستیک با قیر

Vestenamer 

کاهش دهنده چسبندگى آسفالت به غلتک

افزایش مقاومت در برابر شیارشدگى

ایجاد مقاومت در برابر ترك خوردگى

شکنندگى کمتر سطوح جاده ها در دماهاى پایین تر
امکان اختالط با قیر یا آسفالت (ترکیب تر و خشک)

  High Shear بدون نیاز به میکسر
کاهش دهنده آلودگى محیط زیست

GTR/VESTENAMER
30 very fine cracks

GTR 433 mostly good
visible cracks



Emulsifier TEGO® Addibit DF
جهت تولید قیرهاى امولسیونى تک کت و پریمکت و بازیافت آسفالت

Emulsifier TEGO® Addibit EK50
جهت تولید قیرامولسیونى تک کت و آسفالت چیپ سیل و سایر آسفالتهاى سطحى

امولسى فایرها

Emulsifiers



TEGO® Addibit L300

افزایش دهنده غلظت قیرهاى امولسیونى

رفع مشکل غلظت قیرهاى امولسیونى

 افزایش چسبندگى قیرهاى امولسیونى

Organic Thickener TEGO® Addibit V8510

Thickener
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