
 

 

 مقدار نام محصول مقدار نام محصول مقدار نام محصول

 lit 1 دی کلرومتان HPLC 1 litبنزن  lit 1 اتانول 

 extra pure 1 litدی متیل سولفوکساید  lit 1 بنزیل الکل HPLC 1 litاتانول 

 HPLC 1 litدی متیل سولفوکساید  lit 1 بوتیل استات USP 1 litاتیل استات 

 GC 1 litدی متیل فرمامید  lit 1 بوتیل گالیکول lit 1 اتیلن گالیکول

 laboratory 1 litدی متیل فرمامید  lit 1 پارافرمالدهید HPLC 1 litاستون 

 lit 1 زایلین )گزیلول( lit 1 پارافین مایع USP 1 litاستون 

 lit 1 ستیل الکل lit 1 (60-40پترولیوم اتر )پترولیوم بنزن  extra pure 1 litاستونیتریل 

 lit 1 سدیم هیپوکلریت )آب ژاول( lit 1 پروپلین  HPLC 1 litاستونیتریل 

 lit 1 سیکلوهگزان lit 1 پروپیل پارابن lit 1 استیک اسید

 lit 1 درصد 37فرمالدهید  lit 1 پروپیلن گالیکول lit 1 اسید اولوئیک

 lit 1 فنل lit 1 600و  400پلی اتیلن گالیکول  extra pure 1 lit 98-95اسید سولفوریک 

 lit 1 کربن تتراکلرید extra pure 1 lit 80و  60و  20پلی سوربات  lit 1 اسید سولفوکرومیک

 BP 1 litکلروفرم  extra pure 1 litتتراهیدروفوران  lit 1 اسید سیتریک

 HPLC 1 litکلروفرم  HPLC 1 litتتراهیدروفوران  lit 1 %85اسید فرمیک

 lit 1 گلیسیرین )گلیسرول( extra pure 1 litتری اتانول امین  lit 1 %85اسید فسفریک 

 HPLC 1 litمتانول  lit 1 تری کلرو اتیلن lit 1 اسید کلریدریک

 USP 1 litمتانول  lit 1 تنگستات فسفریک اسید هیدرات lit 1 اسید الکتیک

 extra pure 1 litبوتانول  Nمحلول  extra pure 1 litتولوئن  lit 1 %65اسید نیتریک

 HPLC 1 litبوتانول  Nمحلول  HPLC 1 litتولوئن  lit 1 %48اسید هیدروفلوریدریک 

 HPLC 1 litهگزان  Nمحلول  lit 1 دو پروپانول )ایزوپروپیل( extra pure 1 litدی اکسان  4او 

 laboratory 1 litهگزان  Nمحلول  lit 1 دی اتانول آمین  HPLC 1 litدی اکسان  4او 

 lit 1 درصد 47هیدروبرومیک اسید lit 1 دی اتیل اتر lit 1 %35آب اکسیژنه 

 lit 1 درصد 30هیدروژن پروکسید  lit 1 دی اتیل آمین lit 1 %25آمونیاک 

 extra pure 1 litبنزن 
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 50g نیترات IIIبیسموت  100g آلومینیوم نیترات 100g آمینو بنزوئیک اسید4

D(+)xylose 50g 50 آلوئینg 50 بیسموت ساب کربناتg 

 50g بیسموت سویل 250g آمونیوم اکسید 100g اتیل متیل کتون

 50g بیسموت نیترات 250g آمونیوم اگزاالت 250g اتیلن گالیکول منواستئارات

 500g پارافین لیکوئید )پاتوبیولوژی( 100g سولفات هگزاهیدرات IIآمونیوم ایرون  100g سدیم دار  EDTAادتا 

 50g پپسین II 100gآمونیوم آهن  100g اسپرماستی بهداشتی

 100g پتاسیم اگزاالت 100g سیترات IIآمونیوم آیرون  100g استات روی

 100g پتاسیم برومید 100g آمونیوم برومید 100g استات سرب

 100g پتاسیم پرسولفات 100g آمونیوم بی فلوراید  100g استات کلسیم 

 100g پتاسیم پرمنگنات 100g آمونیوم پراکسی دی سولفات II  50gاستات مس 

 100g پتاسیم تیوسیانات 100g تیوسیاناتآمونیوم  100g استرانیوم کربنات

 100g پتاسیم دی کرومات 100g آمونیوم دی کرومات 100g استرانیوم کلرید هگزاهیدرات

 100g پتاسیم دی هیدروژن فسفات  250g آمونیوم دی هیدروژن فسفات 250g استئارات روی

 100g پتاسیم سترات 100g آمونیوم سولفات  100g استئارات مس

 100g پتاسیم سولفات 100g ظرفیتی2آمونیوم سولفات آهن  250g استئاریک اسید

 100g پتاسیم سیترات 100g آمونیوم فسفات 100g اسید تارتاریک 

 100g پتاسیم فلورید 100g آمونیوم کلرید 100g اسید سالسیلیک

 100g پتاسیم کربنات 100g آمونیوم نیترات 100g اسید سولفونیک 

 100g آبه 12پتاسیم کروم سولفات  100g آمینوبنزوئیک اسید 50g گالیک ان هیدراساسید 

 100g پتاسیم کرومات 100g آنیدریدفتالیک 250g اکسید آلومینیوم

 50g پتاسیم کلرات 250g آنیونیک رزین 250g اکسید آهن

 250g پتاسیم کلرید 100g سولفات IIIآهن  100g اکسید باریوم

 250g پتاسیم نیترات 100g آیرون کلرید 50g اکسید تیتان

 100g پتاسیم هگزاسیانوفرات 100g باریم اکسید 50g اکسید تیتانیوم

 100g پتاسیم هیدروژن فسفات 100g باریم پراکسید 100g اکسید روی

 100g پتاسیم هیدروکاید 100g باریم سولفات  100g اکسید کلسیم

 500g پتاسیم هیدروکسید 100g باریم کربنات  100g اکسید مس

 100g پرسولفات سدیم 100g باریم کلرید 100g اکسید مس

 100g پروسیانات کلسیم 100g باریم کلرید دی هیدرات 250g اکسید منیزیم

 100g پریستول 100g باریم نیترات 250g اگزاالت پتاسیم

 100g پکتین 100g باریوم سرب 250g ال آسکوربیک اسید

 100g پالستر آلمانی 100g باریوم سولفید 100g انتی پرین

 100g پلی الکترولیت 100g باریوم کربنات 25g جی-اورانژ

 100g پلی آمید 100g باریوم کلرو 250g اوره

 100g پلی ژل 100g باریوم کلرید 100g 102اوسیل 

 250g پلی ونیل استات II 25gبرمید جیوه  100g آلژینیک اسید

 100g پلی ونیل پرولیدن 50g برومیدسرب 100g دکاهیدرات2آمونیوم سولفات آلومینوم 

 100g پودر آلومینوم  50g بلن سوبلن 100g آلومینویم پتاسیم سولفاتد دودکا هیدرات

 100g پودر آهن  100g بنتونیت 100g آلومینیوم سولفات

 100g پودر مس 250g بنزوئیک اسید  100g آلومینیوم سولفات هگزاهیدرات

 50g پودراکسید مس 250g بوراکس آن هیدراس 100g آلومینیوم کلراید

 100g پودرسرب 100g بوریک اسید 100g آلومینیوم کلرید کریستال

 100g پودرسلیکون CMC 100gبهداشتی 100g آلومینیوم گرانول
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 100g سدیم متا بی سولفیت 100g اکسیدزینک  100g پودرمنیزیم

 100g سدیم متاسیلیکات 100g زینک سولفات 100g پودرمنیزیوم تری سیلکات

 100g سدیم نتیوسولفات پنتا هیدرات 100g زینک سولفات هپتا هیدرات 50g پیپیریدین

 100g سدیم نیترات 100g زینک کلرید 100g پیرواکس

 100g سدیم نیتریت 250g گرانولیزینک  L(+) 50gتارتاریک اسید 

 250g سدیم هگزامتا فسفات 100g زینک نیترات 500cc تربانتین اسانس 

 100g سدیم هگزامتافسفات 100g زئولیت 100g تری پلی سولفات

 100g سدیم هیدروژن سولفید 100g ژالتین 100g تری پلی فسفات 

 100g کربناتسدیم هیدروژن  250g ساکارز 100g تری سدیم سولفات

 500g سدیم هیدروکسید 250g سالیسالت دوسود 100g تری سدیم سیترات

 250g کلرید2سرب  100g ستری پلی سولفات 100g تری سدیم فسفات

 100g استات IIسرب  250g سدیم استات 100g تری سدیم فسفات دودکا هیدرات 

 100g سولفات  IIسرب  100g سدیم استات تری هیدرات 25g تورنسل بیتموس

 100g کربنات IIسرب  250g سدیم استئارات 50g تیتان

 100g کرومات iiسرب  250g سدیم اگزاالت  25g تیتانیوم

 100g کلرید IIسرب  100g سدیم آلژینات 100g تیتانیوم دی اکسید

 100g نیترات  IIسرب  100g سدیم باربیتال 50g اکسید IVتیتانیوم

 100g هیدروکسید IIسرب  250g کربناتسدیم بی  100g تیلوز

 500g سلیس المانی 250g سدیم پتاسیم تارتارات 250g تیواوره

 100g آبه 1سولفات آهن  250g سدیم پلی فسفات 250g تیوسولفات  سدیم

 100g سولفات باریوم 250g سدیم تری پلی فسفات 500g جوش شیرین

 100g سولفات سرب 250g سدیم تیوسولفات 50g جیوه 

 100g سولفات کروم 250g سدیم تیوسیانات 50g نیترات IIجیوه 

 100g سولفات کلسیم 250g سدیم دودسیل سولفات 50g یدید IIجیوه 

 100g سولفات لیتیم 250g سدیم دی سولفات  50g سولفاتIIجیوه

 100g سولفات منگنز 250g سدیم دی سولفیت 100g خاک بیسموت

 25g سولفات نقره 100g دی سولفید سدیم 100g خاک دیاتومه

 100g سولفامیک اسید 100g سدیم دی کرومات 100g دکسترین

 100g سولفور 100g سدیم دی کرومات دی هیدرات 250g دی اکسید منگنز

 100g سولفورباریم 100g سدیم دی هیدروژن فسفات دی هیدرات 250g سولفات2دی سدیم لوریل 

 100g سولفوسالسیلیک اسید  100g سدیم سالیسیالت 100g دی سدیم هیدروژن فسفات

 100g سولفوکرومیک اسید 50g سدیم سلنیت 100g دی کلسیم دی هیدرات

 100g سولفونیک اسید 250g سدیم سولفات 100g دی کلسیم فسفات

 25g سیانید نقره 100g سدیم سولفیت 100g هیدروژن2دی کلسیم فسفات 

 100g سیکلون دی اکسید 100g سولفیدسدیم  100g دی گلوکز

 500g سیلیکا ژل 100g سدیم سیلیکات 100g دی متیل گلی اکسیم

 250g صمغ عربی 50g سدیم فلوراید 100g دیسکالر

 100g فتالیک آن هیدرید 100g سدیم کربنات 100g رزوسینول

 100g فرمالدهید  100g سدیم کرومات 1kil رزین کاتیونی

 250g فروآمونیوم سولفات 100g سدیم کلرید 50g رنگ ژاپنی

 100g فروسیانید پتاسیم  100g سدیم گلوکنات 250g زاج آهن 

 25g فلز سدیم 100g سدیم لوریل ادرسولفات 250g زینک استات

 10g فلز نقره 100g سدیم لوریل سولفات 250g زینک استئارات
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ات بیسموت 25g کوارتز 50g فلزروی  100g نیتر

 250g نیترات پتاسیم 100g کوکامید 25g فلورید یدین

 100g نیترات روی 100g کوکونات 25g فنول فتالین

 100g نیترات سرب 250g گاالکتوز 25g فنولومین

 100g نیترات منیزیم 100g گالیک اسید 25g فوشین بیسیک

 10g نیترات نقره 100g گرافیت چوب 900g قرص فرمالین

 100g نیتریت باریوم 50g گرانول روی 50g کاربراندوم

 100g کلرید IIنیکل  250g گلیسرول مونو استئارات 100g کافئین سیالت سدیم

 100g نیکل آمونیوم سولفات هگزاهیدرات  250g گوارگام 100g آبه7کبالت  سولفات 

 100g هگزامین 500g گوگرد 100g استات IIکبالت 

 25g هماتوکسلین 100g الکتوز 100g سولفات هپتاهیدرات iiکبالت 

 250g هیپو سدیم سولفیت 1kilo النولین 100g کلریدIiکبالت 

 100zg هیدرو کینون  100g لیتیوم کلرید 100g کبالت استات

 100g هیدروکنین دی متیل 25g ماالشید گرین 100g کربنات سرب

 50g یدید سرب 100g متیل اسپریت 100g منیزیمکربنات 

   متیلن بلو 50g کروم فلزی

 100g محلول اوروزین 100g کرومات باریوم

 100g مس کربنات هیدروکسید 00g` کرومات سرب

 100g سولفات IIمنگنز  100g اکسید3کرومیوم 

 100g اکسید IVمنگنز  50g سولفات3کرومیوم 

 50g منگنز دوسلفات 100g کلرید IIکرومیوم 

 100g اکسید IIمنگنز 100g کرومیوم اکسید

 100g منیزیم تری سیلیکات 100g کرومیوم سولفات 

 100g منیزیم سولفات آن هیدراس 500g کره کاکائو

 100g منیزیم سولفات بدون اب 100g کلرواستیک اسید

 100g منیزیم کربنات 250g کلرید پتاسیم

 100g منیزیم کلرید 25g کلرید جیوه

 100g منیزیم نیترات II  25gکلرید جیوه

 100g منیزیم هیدروکسید کربنات 100g کلرید روی

 100g منیزیوم کارید آن هیدراس 25g کلرید نقره

 50g موم کارنوبا 250g کلسیم

 100g مونو اتیلن گالیکول 100g کلسیم استات

 100g مونو آمونیوم فسفات  100g کلسیم استئارات 

 100g مونو پتاسیم هیدروژن فسفات 100g کلسیم اکسید

 100g مونو سدیم هیدروژن سولفات 100g کلسیم بی کربنات

 100g مونو سدیم هیدروژن فسفات 100g کلسیم سویل 

 100g مونو کلرواستیک اسید 100g کلسیم فسفات

 250g نشاسته 100g فلورایدکلسیم 

 250g نشاسته ذرت 100g کلسیم کربنات

 100g نفتالین 100g کلسیم نیترات

 100g نفتالین پودری 110g کلسیم نیترات تتراهیدرات

 100g نیترات باریوم 250g کلسیم هیدروکسید

 


