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Grout 312 A(VP) 

 مسلح شده با الياف گروت پايه سيماني

، گروت یک جزئی آماده مصرف بر پایه سیمان و مسلح شده با الیاف است که  A(VP) 312گروت 

 عالوه بر روانی باال و مقاومت فشاری مطلوب ، از مقاومت خمشی مناسبی برخوردار است.

 می باشد. UNI 8998/89این محصول مطابق با استاندارد 
 

 پی ماشین آالت  صفحات تكیه گاهی 

 ستون های ساختمان های پیش ساخته  

نصب انواع ماشین آالت و دستگاههایی که لرزش و ارتعاش دارند )از قبیل ژنراتور، آسیاب ها ،  

 کمپرسورهای صنعتی ، دستگاه های برش ، توربین ها و ...(

 مهارهای بتنی و ی هاپس نشستگ  حفره ها ، شكافها ، 

 

 فوالد(آهن و )بدون اثر سوء بر روی  غیر خورنده 

 مقاوم در برابر ارتعاش و ضربه 

 نهایی بسیار باالاولیه و مقاومت  

 و حالت خمیری مناسب، قابل تنظیم روانی خوب 

 (تنها نیاز به افزودن آب دارد) آسانی اختالط و سهولت کاربرد 

 

 خاکستری رنگ  پودر شكل ظاهري:

 کیلوگرمی 03های  کیسه بسته بندي:

 کیلوگرم پودر 5/6-5/8یک لیتر آب برای :  نسبت اختالط

 کیلوگرمی  03لیتر آب ، برای هر کیسه  5/0-5/4حدود                    

 )مالت تازه( کیلوگرم بر لیتر 0/2حدود  :C02°دماي وزن مخصوص در 

 زم است.کیلوگرم پودر ال 2برای هر لیتر مالت تازه ، حدود  میزان مصرف :

 میلیمتر 8 دانه بندي:سایز ماکزیمم 

 میلیمتر 83حداکثر  :يهر الیه گروت ریز مجاز در يحداکثر ضخامت اجرا

 +C05°+ و حداکثر C5° حداقل :در هنگام اجرا  کار دماي محیط و سطح

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

 باز نشده و بسته بندی اولیه نگهداری مناسب در شرط به تولید،پس از ماه  9 مدت نگهداري:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف:

 موارد مصرف:

 فواید:

 مشخصات فني:
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  :C05° يدر دما

 

 

 مقاومت فشاری

 .M.Pa 25 روز 0

 .M.Pa 40 روز 7

 .M.Pa 55 روز 28

 

 مقاومت خمشی

 .M.Pa 4 روز 0

 .M.Pa 7 روز 7

 .M.Pa 11 روز 28

 

  ح:آماده سازي سط

شیره سیمان یا ذرات سست باشد.  ، گریس،روغن هرگونه سالم و عاری از ،سطح بتنی می بایست تمیز

با سطح خشک باشد.  شده و اشباع که در مجاورت گروت قرار می گیرند می بایست کامالً سطوح جاذب

 .گریس و پوسته شدگی باشند ،چربی   سطوح فلزی )فوالدی و آهنی( می بایست عاری از زنگ زدگی،

  ط:نحوه اختال

کیلوگرمی( را درون ظرف مناسبی با  03لیتر آب برای هر کیسه  5/4تا  5/0مقدار آب الزم )حدود 

همزن  مخلوط را به وسیله یک .نمائیداضافه  پودر را به آرامی ، و در حال همزدنگنجایش کافی ریخته 

. بدون کلوخه بدست آید تا مخلوطی یكنواخت و ( هم بزنیددور در دقیقه 253 حدودکم ) دور با برقی

انجام گردیده و پس از اختالط ، دقیقه  0-5الزم است کلیه مراحل اختالط ، حداکثر ظرف مدت 

از افزودن آب اضافی و  ،پس از اختالطهمچنین  .دقیقه گروت ریزی انجام شود 55حداکثر ظرف مدت 

 .جداً خودداری نمائید پودرسنگ و ...(مواد دیگر )از قبیل سیمان،  هرگونه

گروت ریزی انجام شود. در هنگام اجرا ، جریان سریعاً  بایستی پس از اختالطبالفاصله  اجراء: نحوه

گروت ریزی باید حتماً بصورت پیوسته و بدون توقف باشد لذا قبل از شروع گروت ریزی ، بایستی به 

بدون وقفه و از یک سمت انجام گیرد ریزی  گروتالزم است مقدار کافی ، گروت آماده شود. همچنین 

 تا از محبوس شدن هوا در زیر بیس پلیت جلوگیری شود. 

روشهای  سایریا  شرکت نامیكاران و Curing محصولرا با   ( )بدون پوشش سطوح نهایی آوري:عمل 

 .نمائیدعمل آوری مورد تأیید محافظت 

مه کار وقتی که هنوز مالت روی آن تازه میباشد با آب : وسایل کار را بالفاصله پس از خاتتمیزکاري

 .خشک شده بصورت مكانیكی قابل جداشدن می باشد مالت .بشویید

یک ماده پایه سیمانی است لذا از استشمام غبار آن و از تماس مستقیم  محصولاین  پیش بیني هاي ایمني:

لوده شده را به دقت با آیا پوست با این ماده محل  شدن چشم و در صورت آلوده .با پوست و چشم جلوگیری کنید
 آب تمیز بشویید .

 مقادیر اضافی را در آب یا خاك نریزید. مسائل زیست محیطي:

 غیر سمی است. : یتممسمو

 بی خطر حمل و نقل:

 مشخصات فیزیكي:

 کاربرد:

 دستورات ایمني:

 )سهامي خاص( توليد کننده مواد  شيميايي ساختمان در ايران ناميکاران
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