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1396  خرداد4

2nd Reference for BASF 4A Molecular Sieve in Iran Gas Transmission Company
With the delivery of BASF 4A molecular sieve to IGTC (Iran Gas Transmission Company) for the second times,
Petrotat succeed to create its 2nd reference in one year for air drying application in this company.

 برای شرکت انتقال گاز ایران برای دومین مرتبهBASF  شرکت4A تامین مولکوالرسیو
 شرکت پتروتات یک بار دیگر،  مورد نیاز درایرهای جذبی هوای فشرده به شرکت انتقال گاز ایران4A پس از تحویل اولین پارت مولکوالرسیو

ب

.مفتخر به دریافت درخواست خرید جدید و ثبت دومین رفرنس در شرکت انتقال گاز ایران در کمتر از یک سال شد

Petrotat signed a new contract to deliver BASF Sorbead WS & H to Parsian Gas Refinery
Petrotat signed a new contract for delivering 190 metric tons BASF Sorbead H & WS adsorbent to Parsian Gas
Refinery in March 2017.

 به پاالیش گاز پارسیانSorbead WS & H امضای قرارداد جدید جهت تحویل سلیکاژل های منحصر بفرد
. به امضا رسید1395  به شرکت پاالیش گاز پارسیان در اسفند ماه سالSorbead WS & H  تن سیلیکاژل190 قرارداد تحویل

Iran Oil Show 2017 - BASF & Petrotat Joint Booth

Polymer Kermanshah Petrochemical Visited BASF Sorbead Plant

Date: 6 – 9 May, 2017

Date: 1 – 4 May, 2017
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96  در نمایشگاه نفتBASF غرفه مشترک شرکت پتروتات و
1396  اردیبهشت19  الی16 :زمان

BASF  شرکتSorbead بازدید شرکت پتروشیمی پلیمر کرمانشاه از خط تولید
1396  اردیبهشت19  الی16 :زمان

Product Introduction:
BASF DD-431 Claus Catalyst
BASF DD-431 is an excellent Claus catalyst for common sulfur unit designs. It’s designed for use in all beds for
high activity conversions of H2S/SO2 and for conversion of COS and CS2 in the first converter.

:معرفی یک محصول
BASF DD-431 کاتالیست کالوس گرید
 این کاتالیست برای استفاده در تمامی بستر های. یکی از بهترین کاتالیست های کالوس برای واحد های سولفور رایج می باشدDD-431 گرید
. در اولین مبدل طراحی گشته استCS2  وCOS  و برای تبدیلH2S/SO2 تبدیل
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