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گــروت پایــه ســیامنی ریــز دانــه )S GR-01( یــک 

محصــول آمــاده مــرف پــودری اســت کــه از پودرهــای 

مخصــوص، مــواد افزودنــی مختلــف، ســیامن و ســیلیس 

ــرای  ــا 1 میلی مــر تشــکیل شــده کــه ب ــدی ت ــا دانه  بن ب

میلی مــر طراحــی  تــا ضخامــت 30  ریــزی  گــروت 

ــده اســت. گردی

- دارا بودن خاصیت غیر انقباضی 

- مقاومت فشاری باال در سنین اولیه و نهایی 

- سهولت اختالط با آب و سهولت اجرا 

- مقاوم در برابر عوامل جوی 

- قابلیت استفاده در ضخامت های باال 

- آب بند بودن 

- عدم نیاز به هرگونه ماده افزودنی 

- پایداری و تحمل بار های زیاد

- ترمیم سطوح شکسته و کرمو شده بنت 

ــتون های  ــازی س ــت س ــوالدی و ثاب ــازی های ف ــر س - زی

پیــش ســاخته 

- تعمیر و ترمیم سازه های بتنی 

- آب بنــد منــودن اطــراف لوله هــا و دریچه هــای مدفــون 
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ــت. وزن  ــاوت اس ــرف متف ــل م ــوع و مح ــاس ن ــر اس ب

ــر  ــا در نظ ــروت الزم و ب ــم گ ــبه حج ــا محاس ــودر الزم ب پ

گرفــنت وزن مخصــوص پــودر قابــل محاســبه می باشــد.

 میــزان آب الزم بــا توجــه بــه روانــی و کارایــی مــد نظــر، 

حــدود 12 تــا 15 درصــد وزن پــودر اســت.  

ایــن مــاده نیــازی بــه اضافــه منــودن هیچگونــه مــواد 

افزودنــی و یــا شــن، ماســه و ســیامن  نــدارد.

الیــه ضعیــف ســطح بــنت را بــا وســایل مکانیکــی )ماننــد: 

ــطحی  ــه س ــا ب ــته ت ــت( برداش ــر ج ــا وات ــت ی ــند بالس س

ــیم. ــت برس ــه سس ــی از الی ــاوم و عال مق

ســطح مــورد نظــر از آب اشــباع گــردد بــه طــوری کــه آب 

روی ســطح منانــد. 

ــر ســتون ها اطــراف ســتون ها  ــزی زی ــروت ری به منظــور گ

پوشــانده شــود. 

پــس از اضافــه کــردن آب بــه گــروت، آن را بــا همــزن برقــی 

ــدون آب  ــی روان و ب ــا گروت ــود ت ــوط ش ــی مخل ــه آرام ب

افتادگــی حاصــل گــردد.

بهریــن زمــان مــرف گــروت 30 دقیقــه پــس از اختــالط 

کامــل اســت.

ــار داری در  ــود انب ــی ش ــه م توصی

دمــای 5 تــا 45 درجــه ســانتی گــراد 

ــور خورشــید  ــه دور از تابــش ن و ب

باشــد.

 12ماه در بسته بندی اولیه

ــط  ــرای محی ــری ب ــوده و خط ــش زا نب ــاده آت ــن م ای

ــدارد. ــت ن ــت و بهداش زیس

ــا آب  ــا پوســت ب ــا ب ــا چشــم و ی در صــورت متــاس ب

رسد شست و شــو شــود.

جهــت اطــالع از کلیــه نــکات ایمنــی مرتبــط بــا 

ــی  ــات ایمن ــه ی اطالع ــه برگ ــول ب ــتفاده از محص اس

شــود. مراجعــه   )MSDS(

 کیسه های 25 کیلوگرم  )یا بسته بندی مورد نظر 

مشریان(

پودر

خاکسری
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