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Ang lokal na tangapan sa 
bansang  Singapore na 
itinatag noong 2004, ay 
nakatulong sa 
pagpapalawig ng kalakalan 
at pagmamanupaktura sa 
mga karatig bansa. 
Ipinagmamalaki nila Mssrs 
King & Jones ang kanilang 
nasimulang pundasyon sa 
larangan ng Indusriya dahil 
sa patuloy na pagtangkilik 
sa kanilang produkto. Ang 
mga organisasyon ay 
aktibong gumagawa ng 
paraan upang maging 
kapakipakinabang  sa ibat 
ibang kultura. 

Ang mga produkto ay 
patuloy na magbibigay 
ng 
mapagkakatiwalaang 
pagganap para sa 
iba’t-ibang mga 
applikasyon sa 
larangan ng 
pagmimina, tubig, 
konstruksyon at pang- 
kalahatang pang 
industriyang larangan. 
Ito ay panahon ng 
pagpapatuloy ng isang  
kahanga-hangang 
pundasyon na nasubok 
na ng panahon. 

Ang Kumpanyang Epigen 
ay naglilingkod sa loob ng 
50 taon at sa taong 
pangkasalukuyan 2020 ay 
patuloy na maglilingkod 
para sa mga susunod na 
panahon. Taong 2020 
kinakatawan ng 73rd 
anibersaryo ang walang 
katulad na Grupong 
Pormasyon. Pinamunuan 
nila Mssrs King & Jones 
noong 1947. Nakilala sa 
larangan ng wax 
emulusyong pang 
teknolohiya at humantong 
ang paraan sa 
pamamagitan ng 
komersyal at pang 
industriyang aplikasyon. 
Sa pagdaan ng panahon 
nakilala din ang grupo 
sa larangan ng detergent 
Chemistry o sabong pang 
kemikal na humantong ang 
paglago sa kalinisan, at 
sektor pang janitorial.  
Dahil sa patuloy na 
paglago ng Peerless 
Group, Taong 1970 
sinimulan ang Sistemang 
Pang Industrial sa 
espilisasyon sa larangan 
ng epoxy resin technology, 
na pinangalanan ang 
produkto na Epigen. Taong 
1990 isang makabagong 
pamaraan na pinalawak at 
ito ay nakalaan sa 
kaginhawaan ng 
nakararami. Nagpatuloy 
ang pag unlad at 
pagpalawak maging sa 
merkadong global ang 
Indusriya ng Peerless 
group hangang sa Europa, 
Asia at South America. 



© Copyright – Peerless Industrial Systems Pty Ltd 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Llllllllllllllllllllllllll                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPIGEN ⚫ProLong ⚫Wearflex ⚫Chemproof ⚫KIS Peerless 

Ang mga pangangailangan  ay may kasagutan sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya… 

Epigen Epoxy 
Resins... 
Ang mga pangangailangan ay may 
kasagutan sa pamamagitan ng 
makabagong teknolohiya…  

Adhesives, Glues & Bonding 

- Dinisenyo ayon sa  angkop at mga 
bagay  na pinagdudugtong o 
panidugtong katulad ng metal, plastik, 
kahoy, ibat’t-ibang materyales. 

Abrasion Resistant, Ceramic 
& Metal Repair 

-Angkop para sa aplikasyon sa ibabaw 
na parte ng metal upang ibalik sa 
dating kundisyon at magbigay ng 
proteksyon sa nasirang bahagi sanhi 
ng pagkasira. 

Flooring 

-lahat ng bagay na ginagamit at 
tumutukoy sa pamamaraan patungkol 
sa pagkumpuni ng mga bagay na 
kongkreto, bakal, kahoy o sahig. 

Tank Linings & Continuous 
Immersion Service 

- Mga produkto at kagamitang 
ginagamit sa imbakan o conveying 
slurries, likido at gas. 

Grouts & Load Bearing 

-Materyal na dinisenyo upang 

suportahan ang mabigat na 

kagamitan sa ilalim ng static o 

dynamic load para panatilihin ang 

dimensyonal na katatagan para sa 

proteksyon nito. 

Protective Coating & 
Atmospheric Exposure 

- Mga produkto para sa mga 

kagamitan o istruktura mula sa 

vapour at mula sa airborne 

degradation. 

 

Acid Protection & 
Secondary Containment 

-Dinisenyo para sa anumang mga 
serbisyo na nagtataglay ng 
makabuluhang potensyal mula sa 
desegrasyon ng mga  nagamit 
kemikal. 

High Temperature Service 

-  Angkop para sa serbisyong pang  
temperatura ayon sa batayang 
lampas sa 80 Sentigrado. 

TDS & SDS 

Ang sanguniang teknikal at 
Impormasyong material na detalye 
para sa kumpanyang EPIGEN  at 
talaan mga produkto, ay maaaring 
matagpuan sa website na 
www.peerlessindustrialsystems.com 
Ito ay patungkol sa lahat ng mga 
grupo ng produkto at mga gabay 
nito. 
ang mga katalogo ng  produkto ay  
makukuha sa inyong kahilingan. 

Binders, Patching & Repair 
Materials 

-Produkto para sapang kalahatang 
serbisyo kabilang ang pinag-
samang sealant, flexible primers at 
reinforced repair. 

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 

www.peerlessindustrialsystems.com 

www.chemproof.com.au 

www.prolongproducts.com 

www.epigen.com.au  

www.kiselastomerics.com 


