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  شرح و عملکرد
 برپایه  پودري مصرف آماده مالت نوعی  محصول، این

 ویژه پودرهاي و پوزوالن و کننده روان انواع ، سیمان
 با ، پرمقاومت و انقباض بدون گروت این .است معدنی
 گروت براي و دارد مطلوبی بسیار روانی ، کم  آب مقدار
 .است شده طراحی متر سانتی 7 ضخامت تا ریزي

 :است کنترل تحت زیر استاندارد اساس بر ماده این
o ASTM C1107 

ساختار ویژه و دانه بندي اجزا  این محصول به  سبب
وجود ترکیبات معدنی موجود در ترکیب سازنده و 

خود،گروتی با مقاومت فشاري باال و بدون انقباض ایجاد 
کند و در عین حال از انبساط قابل کنترل برخوردار می

حضور ترکیبات روان کننده نیز موجب کاهش است.
نسبت آب به سیمان ، روانی بسیار مطلوب، بهبود 

. پوزوالن هاي موجود نیز ،کاهش کارپذیري و.. می شود 
نفوذپذیري ، بهبود مقاومت و.. را براي  این گروت فراهم 

 می سازند.

 موارد کاربرد

o پلیت ها یا صفحه ستون ها پرنمودن فضاي خالی زیر بیس 
o  و سنگین  ماشین آالت  جهت نصباجراي فونداسیون

داراي لرزش زیاد مثل توربین ها ، ژنراتورها ، غلتک 
 ها 

o  زیرسازي هاي فوالدي و ثابت سازي ستون هاي پیش
 ساخته

o پرنمودن فضاي اطراف آرماتورها و انکربولت ها 
o  حفره ها، شکاف ها وگودال هاپرنمودن 
o  گروت ریزي و ترمیم کف هاي صنعتی 
o تزریق در حفره هاي بتنی 

 خواص و مزایا
o  زیاد با آب کم سهولت اختالط با آب و حصول روانی 
o ندك و مقاومت باال در مقابل عوامل نفوذپذیري ا

 مهاجم 

o زیاد استاتیکی بارهاي برابر در زیاد پایداري 
o انقباضو خوردگی ترك بدون 
o و مطلوب شده کنترل انبساط 
o باالس و نهائی زودر فشاري مت مقاو 
o زیاد استاتیکی بارهاي برابر در زیاد پایداري 
o انقباضو خوردگی ترك بدون 
o و مطلوب شده کنترل انبساط 
o حفظ کارپذیري عالی حتی در دماهاي باال 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
o حالت فیزیکی : پودر  
o خاکستري : رنگ 
o 2.35 ± 0.05 آماده گروت مخصوص وزن  

:3gr/cm 
o 3:پودر مخصوص وزنgr/cm 0.05 ± 1.5   

o  پاسکالمگا  60روزه معادل  28مقاومت فشاري 

o  :11/0- 15/0محدوده نسبت آب به سیمان 

 و نحوه مصرف نمیزا
o  مانند سطح باالي بتن و ،تمام مقاطع در تماس با گروت

عاري از  سخت و مقاوم و می بایست ، زیر بیس پلیت
هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربی، روغن، زنگ 
زدگی و ... باشند و هرگونه آلودگی که احتمال ایجاد 
عدم پیوستگی و زیان رسانیدن به کیفیت نهایی عملیات 

 .زدوده شود،گروت ریزي را دارد 

o  براي جلوگیري از ترك خوردگی گروت، پیش از آغاز
ن باید با آب کامالً عملیات گروت ریزي بتن فونداسیو

دقت شود که در سطح آب اضافی وجود اشباع شود. 
ضمنًا قالب ها باید کامالً نفوذ ناپذیر و فاقد نداشته باشد. 

 .جذب آب باشند

o  گروت باید از یک طرف ریخته شود و به قسمت هاي
دیگر جریان پیدا نماید. در مواقعی که موضع اجرا گروت 
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ع با استفاده از قالب هاي مقاط ،ستاگسترده باشد بهتر 
موقت به قسمت هاي کوچکتر تقسـیم شوند. این قالب 
ها اجازه می دهند که گروت پیشروي مناسبی در مقطع 

ها و کلیه قطعات دقت شود صفحه ستون .داشته باشد
فلزي مورد استفاده باید تمیز و عاري از چربی، گریس، 

ی را رنگ و هر نوع آلودگی باشند. تجهیزات نصب شدن
تنظیم و ثابت نمایید.براي هدایت بهتر گروت در قالب و 

 یا حفرات از میله استفاده شود.

o  با تأمین فضاي خالی کافی در زیر بیس پلیت می توان
 .از باقی ماندن هواي اضافی جلوگیري نمود

o  درجه  30الی 15بهترین دما براي اجراي گروت
زمان  سانتیگراد می باشد در صورت باالتر بودن دما،

گیرش سریعتر شده و در صورت کمتر بودن دما زمان 
 .گیرش اولیه به تأخیر خواهد افتاد

o  روز مرطوب نگهداشته شود  7گروت ریخته شده باید تا
و از تابش مستقیم نور خورشید محافظت گردد این کار 
را می توان با آبپاشی مستمر یا استفاده از گونی 

 د.مرطوب انجام دا

o  هرگونه مواد افزودنی یا هر نوع سنگدانه اضافه نمودن
  .اي به محصول  مجاز نیست

 بسته بندي و شرایط نگهداري
o  کیلوگرمی قابل عرضه  20این محصول در کیسه هاي

 می باشد.
o  نگهداري شود در جاي خشک. 
o  در صورت نگهداري در شرایط مناسب ودر بسته بندي

 ماه قابل نگهداري می باشد. 18اولیه تا 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
o   این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه

 ندارد.

o  درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با
 آب فراوان شسته شود.

o .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 
 


