Epigen telah dikenal
selama 50 tahun di
tahun 2020, namun
sebenarnya telah
memiliki sejarah lebih
dari 50 tahun silam. Jika
ditilik ulang, 2020
merupakan hari jadinya
yang ke-73.
Didirikan oleh Mssrs
King & Jones pada
tahun 1947, Peerless
dikenal sebagai yang
terdepan dalam
teknologi wax emulsi
yang mampu memimpin
perdagangan dan
industri. Peerless
kemudian memperluas
produknya dengan
bubuk kimia deterjen
dan terus
mengembangkan
teknologinya dalam
bidang produk
pembersih lainnya.
Dalam pengembangan
sayap Peerless Group,
diperkenalkanlah Industrial
Systems Company pada
tahun 1970, dengan
keistimewaan teknologi
epoksi resin menggunakan
merk dagang Epigen. Lalu
pada tahun 1990an,
diluncurkanlah sebuah
produk baru dengan bentuk
kemasan kecil nan praktis
yang dikelompokkan dalam
jajaran produk Prolong.
Peerless Industrial Systems
kemudian memperluas
kancah perdagangan global
dengan memasuki pasar
Eropa, Asia dan Amerika
Selatan.

Dengan kantor cabang di
Singapura yang telah ada
sejak 2004 dan dengan
pabrik-pabrik fabrikasi di
berbagai negara, Mssrs
Kinf & Jones sangat
bangga dengan
perusahaan yang telah
mereka dirikan, dimana di
dalamnya terdapat
organisasi yang aktif
bekerja berdampingan
dengan berbagai macam
kultur budaya.

Produk-produk ini terus
memberikan hasil yang
memuaskan dalam
beragam kegunaan pada
bidang pertambangan,
pengairan, konstruksi
dan dalam bidang
industri umum. Terbukti,
tentu saja dengan
adanya perusahaan
yang semakin kokoh dan
berjaya sepanjang
masa.
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Perekat, Penambal &
bahan perbaikan

Resin Epoksi
Epigen…

- Dapat digunakan untuk
kebutuhan umum, seperti perekat
sambungan, lapisan primer yang
lentur dan pasta perbaikan yang
kuat

Menyelesaikan masalah hari ini
dengan teknologi masa depan…

Pelapisan Tangki
- Produk yang berfungsi sebagai
lapisan pada bagian dalam wadah
penampung atau peralatan yang
membawa cairan maupun gas.

Perekat & Lem
-Dirancang untuk merekatkan
logam,plastic,kayu dan berbagai
bahan lainnya.

Grouts & Load Bearing
- Mampu menahan beban muatan
statis ataupun dinamis dan mampu
menjaga stabilitas dimensional

Anti Abrasi, Perbaikan
Keramik & Logam
-Tepat untuk digunakan pada
permukaan logam, memulihkan atau
memberikan perlindungan terhadap
abrasi dan erosi.

Lapisan Pelindung
- Berfungsi untuk melapisi dan
melindungi peralatan terhadap
degradasi akibat uap air atau udara

TDS & SDS
Informasi Data Teknis dan Material
Safety Data Sheet (MSDS) untuk
produk EPIGEN & PROLONG dapat
ditemukan pada situs web,
www.peerlessindustrialsystems.com
Link tersebut memiliki keterangan
seluruh produk grup dan petunjuk
yang dibutuhkan.
Informasi dalam bentuk katalog juga
tersedia sesuai permintaan

Flooring
-Seluruh produk dapat digunakan
untuk melapisi dan memperbaiki
beton, baja ataupun permukaan kayu.

Perlindungan Asam &
Penahan Sekunder
- Dirancang khusus untuk menjaga
segala sesuatu yang rentan
terhadap bahan kimia yang sangat
korosif

Layanan Suhu Tinggi
- Dapat digunakan pada suhu
melebihi 80 derajat celsius

EPIGEN ⚫ ProLong ⚫ Wearflex ⚫ Chemproof ⚫ KIS Peerless
Handling today’s needs with tomorrow’s technology...
www.peerlessindustrialsystems.com
www.chemproof.com.au
www.prolongproducts.com
www.epigen.com.au
www.kiselastomerics.com
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Globally, your first point of contact
Peerless Industrial Systems
2/79 Robinson Rd, Belmont WA 6104
Ph: +61 (0)8 9477 3788
Fx: +61 (0)8 9477 3766
Email: service@peerlessindustrialsystems.com

