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Grout Ultra 

 با مقاومت باال خود تراز شونده گروت پايه سيماني

 روانی باال پایه سيمان است که عالوه بر ، برمنبسط شونده مصرف دوجزئی و آماده این محصول، گروت

و  دوغاب هاي سيمانی را به خوبی جبران می کند ناشی ازخميري  )انقباض( جمع شدگی ، و مطلوب

 می باشد. ASTM C1107ارد مطابق با استاند
 

 ریزي ميل مهارها )آنكراژها( در بتن گروت 

 سيون ماشين آالت فوندا   ریزي صفحه ستونها گروت 

 در ابعاد بزرگ پرکردن فضاي خالی زیر بيس پليت ها 

 نگهدارنده ها و مهارهاي بتنی 

 مهارهاي بتنی و پس نشستگی ها  حفره ها ، شكافها ، 

  پيش ساخته یطع بتنمقااتصاالت  

 قابل مالحظه خاصيت روانی و مقاومت فشاري باال 

 

 یقابليت خود تراز شوندگ 

 جمع شدگیفاقد  

 مقاوم در برابر خوردگی 

 غير قابل اشتعال، غير سمی  

 ربه و ارتعاش مقاوم در برابر ض 

 قابل تنظيم و  خصوصيات روانی بسيار خوب 

 یاختگآب اند و  يدانه بند یعدم جدا شدگ 

  آسانی اختالط و سهولت کاربرد 

 

 پودر خاکستري: A جزء شكل ظاهري:

 مایع شفاف مایل به زرد :B زءج 

 : خاکستري A+Bمخلوط                   

 کيلوگرمی 5/42واحدهاي   بسته بندي:

  کيلوگرمی 5/4: گالن  Bکيلوگرمی و جزء  44: پاکت  Aجزء                 

 )وزنی(  = 44A : B:  5/4اختالط :  نسبت 

 شود. ينگهدار و خنک خشک محلدر :  Aجزء  : يارنگهد طشراي

 نگهداري گردد. C55°تا  C5°در دماي بين ، تابش مستقيم آفتاب  انجماد و دور از :  Bجزء                             

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

 ميليمتر 5 : يماکزيمم سايز دانه بند

 در هر الیه ميليمتر 55ميليمتر و حداکثر  55حداقل  : ضخامت مجاز براي گروت ريزي
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 )مالت تازه( کيلوگرم بر ليتر 5/4 حدود :C02° يدر دماوزن مخصوص 

 هر ليتر مالت ودر براي کيلوگرم پ 4:  حدود ميزان مصرف

  :C02° يدر دما يمكانيك يها مقاومت
 

 روز 42 روز 7 روز 5 :(MPa)مقاومت فشاري 

 55 < 65 < 95 < 
 

  N/mm2 55  :مقاومت کششي در خمش 

 N/mm2 57555 :(ي) استاتيكمدول ارتجاعي

 ºC 6-55×54 / ضريب انبساط حرارتي:

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

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

 ،چربی   با سطح خشک باشد. سطوح فلزي )فوالدي و آهنی( می بایست عاري از زنگ زدگی، شده و

 .گریس و پوسته شدگی باشند

و در حال را درون ظرف مناسبی با گنجایش کافی ریخته )مایع(  Bاز جزء  نسبت صحيحاختالط:  نحوه

همزن  مخلوط را به وسيله یک .اضافه نمائيد ( را به تدریج به آنپودر) Aاز جزء  نسبت صحيح ، همزدن

. بدون کلوخه بدست آید تا مخلوطی یكنواخت و دور در دقيقه( هم بزنيد 455 حدودکم ) دور با برقی

پس از اختالط ، گردیده و دقيقه انجام  5-5الزم است کليه مراحل اختالط ، حداکثر ظرف مدت 

از افزودن آب اضافی و  ،پس از اختالطهمچنين  دقيقه گروت ریزي انجام شود. 55ظرف مدت حداکثر 

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

گروت ریزي انجام شود. در هنگام اجرا ، جریان سریعاً  بایستی ،پس از اختالط اصلهبالف اجراء: نحوه

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

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

 حبوس شدن هوا در زیر بيس پليت جلوگيري شود. تا از م

 نكات مهم :

  ،حداقل محدوده دماي مجاز براي اجراي بهينه گروت ریزيºC 5  و حداکثرºC 55  می باشد. باال

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

 یزي باید بصورت الیه اي انجام شود. فاصله زمانی براي ضخامت هاي باالتر از حد مجاز ، گروت ر

 الی یک ساعت می باشد. 5/5بين الیه ها با توجه به دما ، بين 

روشهاي  سایریا  شرکت ناميكاران و Curing محصولرا با   ( )بدون پوشش سطوح نهایی آوري:عمل 

 .نمائيدعمل آوري مورد تأیيد محافظت 

باشد با آب  وقتی که هنوز مالت روي آن تازه می ،پس از خاتمه کار : وسایل کار را بالفاصلهتميزکاري

 .خشک شده بصورت مكانيكی قابل جداشدن می باشد مالت .بشویيد

یک ماده پایه سيمانی 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  ر صورت آلوده شدن چشم ود .با پوست و چشم جلوگيري کنيد
 آب تميز بشویيد .

 آب و یا فاضالب نریزید.  مقادیر اضافی را در خاك، مسائل زيست محيطي:

 بی خطر حمل و نقل:     غير سمی است. يت:ممسمو

فيزيكي: مشخصات  

 کاربرد:
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