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Grout  211 / 214 / 218 

 با مقاومت معمولي گروت منبسط شونده پايه سيماني

 ،رواني باال  پایه سيمان است که عالوه بر ، برمنبسط شونده و مصرف دوغاب آمادهاین محصول، یک 

مطابق با  و دوغاب هاي سيماني را به خوبي جبران مي کند ناشي ازخميري  )انقباض( جمع شدگي

 مي باشد. ASTM C1107رد استاندا
 

 پر کردن فضاي خالي زیر بيس پليت ها 

 پي ماشين آالت  صفحات تكيه گاهي 

 ستون هاي ساختمان هاي پيش ساخته  

 نگهدارنده ها و مهارهاي بتني )نيلينگ( 

 مهارهاي بتني و پس نشستگي ها  حفره ها ، شكافها ، 
 

 نهایي بسيار باالاوليه و مقاومت  

 و حالت خميري مناسب، قابل تنظيم رواني خوب 

 پيوستگي مطلوب و عدم جداشدگي دانه بندي 

 مقاوم در برابر ارتعاش و ضربه 

 جمع شدگي )انقباض(افزایش حجم کنترل شده ، بدون  

 فوالد( آهن و )بدون اثر سوء بر روي غير خورنده 

 بصورت گسترده تحمل بارنقطه اي و قابليت خودتراز بودن و درنتيجه از بين بردن اعمال بارهاي  

 (تنها نياز به افزودن آب دارد)، آساني اختالط و سهولت کاربرد 
 

 خاکستري رنگ  پودر شكل ظاهري:

 کيلوگرمي 03کيسه هاي  بسته بندي:

 کيلوگرم پودر 8-9یک ليتر آب براي حدوداً  :نسبت اختالط

 کيلوگرمي( 03آب به ازاي هر کيسه  ليتر 4تا  0/0)حدود                    

 نگهداري شود. و تابش شدید آفتاب دور از رطوبت، در محل خشک  شرايط نگهداري:

 باز نشده. و بسته بندي اوليه نگهداري مناسب در شرط به توليد،ماه پس از  9 مدت نگهداري:

 دانه بندي:سايز حداکثر  

 ميليمتر 8:  122روت گ ميليمتر 4:  122گروت  ميليمتر 1:  122گروت 

 : هر اليه در گروت ريزي مجاز براي حداکثر ضخامت

 ميليمتر 83 :122گروت  ميليمتر 43: 122گروت  ميليمتر 13 :122گروت
 

 )مالت تازه( کيلوگرم بر ليتر 0/2حدود  :C12°دماي در  وزن مخصوص

 ودر براي هر ليتر مالت کيلوگرم پ 2: حدود ميزان مصرف

  :C12° يروزه در دما 12 مقاومت

 (.M.Paمقاومت فشاري)براي همه انواع( )

 روز  28 روز  7 روز 0

22 43 23 
 

 تعريف:

 موارد مصرف:
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  N/mm2 8  مقاومت کششي در خمش)براي همه انواع(:

   N/mm207333  )استاتيكي(:مدول ارتجاعي

  درصد 1-2روز(  28)پس از   ي:ـزان منبسط شوندگـمي

 ºC 6-13×12 / ي:ـارترـريب انبساط حـض
 

شيره  ،الیه چرب، قالب روغن هرگونه سالم و عاري از ،سطح بتني مي بایست تميز ح:آماده سازي سط

 اشباع که در مجاورت گروت قرار مي گيرند مي بایست کامالً سيمان یا ذرات سست باشد. سطوح جاذب

 ،چربي   بایست عاري از زنگ زدگي، با سطح خشک باشد. سطوح فلزي )فوالدي و آهني( مي و شده

 گریس و پوسته شدگي باشند.

کيلوگرمي( را درون ظرف  03 کيسهليتر آب براي هر  4تا  0/0مقدار آب الزم )حدود  ط:نحوه اختال

مخلوط را به وسيله  .نمائيداضافه  پودر را به آرامي ، و در حال همزدنمناسبي با گنجایش کافي ریخته 

بدون کلوخه  تا مخلوطي یكنواخت و دور در دقيقه( هم بزنيد 223 حدودکم ) دور با برقيهمزن  یک

به منظور استفاده بهينه از خاصيت منبسط شوندگي این گروت ، الزم است کليه مراحل . بدست آید

 12انجام گردیده و پس از اختالط ، حداکثر ظرف مدت دقيقه  0-2اختالط ، حداکثر ظرف مدت 

     مواد دیگر هرگونهاز افزودن آب اضافي و  ،پس از اختالطهمچنين  نجام شود.دقيقه گروت ریزي ا

 .جداً خودداري نمائيد )از قبيل سيمان، پودرسنگ و ...(

. در هنگام اجرا ، جریان گروت ریزي انجام شودسریعاً  بایستي پس از اختالط بالفاصله :اجراء نحوه

توقف باشد لذا قبل از شروع گروت ریزي ، بایستي به  گروت ریزي باید حتماً بصورت پيوسته و بدون

گروت ریزي بدون وقفه و از یک سمت انجام گيرد الزم است مقدار کافي ، گروت آماده شود. همچنين 

 تا از محبوس شدن هوا در زیر بيس پليت جلوگيري شود. 

روشهاي  سایریا  وشرکت ناميكاران  Curing محصولرا با   ( )بدون پوشش سطوح نهایي آوري:عمل 

  .نمائيدعمل آوري مورد تأیيد محافظت 

 نكات مهم :

  ،حداقل محدوده دماي مجاز براي اجراي بهينه گروت ریزيºC 2  و حداکثرºC 02  مي باشد. باال

 بودن دما باعث گيرش سریع تر شده و در نتيجه به عمل آوري بيشتري نياز دارد.

 ز ، گروت ریزي باید بصورت الیه اي انجام شود. فاصله زماني براي ضخامت هاي باالتر از حد مجا

 الي یک ساعت مي باشد. 2/3بين الیه ها با توجه به دما ، بين 

: وسایل کار را بالفاصله پس از خاتمه کار وقتي که هنوز مالت روي آن تازه ميباشد با آب تميزکاري

 .اشدخشک شده بصورت مكانيكي قابل جداشدن مي ب مالت .بشویيد
 

یک ماده پایه سيماني است لذا از استشمام غبار آن و از تماس مستقيم  محصولاین  پيش بيني هاي ايمني:

لوده شده را به دقت با آیا پوست با این ماده محل  در صورت آلوده شدن چشم و .با پوست و چشم جلوگيري کنيد
 آب تميز بشویيد .

 اضافي را در آب یا خاك نریزید.مقادیر  مسائل زيست محيطي:

 غير سمي است. : يتممسمو
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