
 ما نقوم به

موزعو إيثانول 
 عالي الجودة
في مختلف 

 أنحاء العالم

أننا كما الكميات من احتياجاتكم مع يتواءم بما خدماتـنا سنحّور 

 :الكحوليات وشحن تغليف وسائل من كاملة مجموعة نقدم

متري طن 1000 أدنى بحجم سائبة منتجات حاوية 
متري طن 22 سعة طرقية شاحنات 
حاويات ISO متري طن 20 سعة 
منتجات حاويات من كاملة حاويات بحجم شحنات 

 .وبراميل IBC متوسطة سائبة
 

تلبية على قادرين سنكون فإننا لعملياتـنا العالمي النطاق بفضل 

 .بكم الخاصة التسليم متطلبات

نطبقها التي الجودة على السيطرة أنظمة تتضمن: CEHS / 

MSDS لدى مسجلون أننا كما REACH اختبارات ونجري 

 .أخالقية ممارسة قواعد سياسة ونتبع الملدنات

والمستحضرات العطور مجال في راسخة زبائن قاعدة لدينا 

 وإفريقيا األوسط الشرق في التجميل ومستحضرات الدوائية

 .2007 منذ وآسيا

15 عن يزيد ما لديها المتحدة المملكة مقرها شركة إثيِمكس 

 الجودة العالي اإليثانول واستجالب توريد مجال في خبرة سنة

 .الكيميائية للتطبيقات

وسنغافورة ودواال وسريالنكا لندن في مكاتب من للشركة وبما 

 الخمسة القارات في وشركائنا وكالئنا خالل من حاضرون فإننا
 .جميعها

من مختلفة درجات 10 من أكثر تضم مجموعة لكم نقدم 

 .اإليثانول

ًبلدا 12 من أكثر من منتجاتنا نجلب . 

اإليثانول نفايات من التخلص عمليات في متخصصون نحن 
 .الصناعية العمليات عن الناتجة

الخدمة مستويات من تقديمه يمكن ما أعلى بتقديم ملتزمون إننا 

 .لكم

 أبـرز الّسـمات

 موزعكم العالمي لمنتجات اإليثانول العالية الجودة

 منتجاتـنا

Methanol                  2-10 % vol 

N Hexane                    1-2 % vol 

IPA                    1-2 % vol 

Bitrex                   5-10 ppm 

DEP                 0.5-2 % vol 

 إمكانية استخدام وسائل عدم  أخرى عند الطلب

 (BP  /USP)درجات اإليثانول العالية 

 خيارات العْدم

Extra neutral anhydrous fermentation ethanol          

Extra neutral ethanol  

Extra neutral certified  organic ethanol 

(sugar/grain) 

Extra neutral rice ethanol 

Extra neutral grain ethanol (wheat /corn) 

 اإليثانول الصناعي

Rectified spirit / REN ethanol 

Crude industrial grade ethanol 

Heads and tails (feints) 

 (عند الطلب)مستحضر لغسل الزجاج األمامي للمركبات 

 للمزيد من المعلومات
+44 208 968 2104 

info@ethimex.com 
www.ethimex.com 

 .تنطبق البنود والشروط العامة لشركة إثيِمكس المحدودة على كافة المعامالت(. 03757834: رقم التسجيل)إثيِمكس شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في إنجلترا وويلز 
Ethimex Limited - Studio 2, 58 Waldo Road - London, NW10 6AF - United Kingdom - www.ethimex.com 

  

 إثيِمكـس

Min 95% ABV 

Min 95% ABV 
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Min 99% ABV 

Min 96% ABV 
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