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ــک  ــژه )S  GR-08( ی ــوپر وی ــط س ــیامنی متوس ــه س ــروت پای گ

محصــول آمــاده مــرف پــودری اســت کــه از پودرهــای مخصوص، 

مــواد افزودنــی مختلــف، ســیامن و ســیلیس بــا دانــه بنــدی تــا 1 

میلی مــر اســت کــه بــرای گــروت ریــزی بــا ضخامــت 70 میلی مــر 

طراحــی گردیــده اســت.

ــار داری در دمــای  ــه مــی شــود انب توصی

5 تــا 45 درجــه ســانتی گــراد و بــه دور از 

تابــش نــور خورشــید باشــد.

 کیسه های 25 کیلوگرم  )یا بسته بندی مورد نظر مشریان(

بر اساس نوع و محل مرف متفاوت است. وزن پودر الزم با محاسبه 

حجم گروت الزم و با در نظر گرفنت وزن مخصوص پودر قابل محاسبه 

است. 

میزان آب الزم با توجه به روانی و کارایی مد نظر، حدود 12 تا 17 

درصد وزن پودر می باشد. 

این ماده نیاز به اضافه منودن هیچگونه مواد افزودنی و یا شن، ماسه 

و سیامن  ندارد.

SGR- 09
SGR- 09

گروت متوسط سوپر ویژه

48ساعت  7 روز      28 روز     

850       790         720 

پودر

خاکسری

2/18 +0/05_

ندارد

  

مقاومت مکانیکی بسیار باال 

دارای انبساط قابل کنرل 

سهولت اختالط و اجرا 

رسعت باال در سخت شدن پس از اجرا 

عدم انقباض و ترک خوردگی 

مقاومت در برابر عوامل مخرب محیطی

گروت ریزی زیر صفحه ستون ها 

اجرای فونداسیون ماشین آالت سنگین و نصب آنها 

پرکردت فضای اطراف میلگردها و انکر بولت ها 

زیر سازی های فوالدی و ثابت سازی ستون های پیش ساخته 

ثابت سازی ریل جرثقیل، پایه پل ها و واحدهای تولیدی 

سازه ها و کوره های صنایع ذوب و سایر کارخانجات
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 12ماه در بسته بندی اولیه

ایــن مــاده آتــش زا نبــوده و خطــری بــرای محیــط زیســت 

و بهداشــت نــدارد.

ــا آب رسد  ــت ب ــا پوس ــا ب ــم و ی ــا چش ــاس ب ــورت مت در ص

شــود. شست و شــو 

جهــت اطــالع از کلیــه نــکات ایمنــی مرتبــط بــا اســتفاده از 

ــه برگــه ی اطالعــات ایمنــی )MSDS( مراجعــه  محصــول ب

شــود.

ــه  ــد ک ــاب کنی ــی را انتخ ــالط ظرف ــل اخت ــرای عم ــت اج ــدا جه - در ابت
ظرفیــت حجــم نهایــی آب و پــودر گــروت را داشــته باشــد. مادامــی کــه 
همــزن برقــی روشــن اســت پــودر را بــه آب اضافــه مناییــد و تــا حصــول 

ــد. ــه دهی ــالط را ادام مخلوطــی همگــن و یکنواخــت عمــل اخت
 - هميشــه آن مقــدار پــودر گــروت را بــا آب مخلــوط منایيــد كــه در مــدت 

زمــان کمــر از 30 دقيقــه در محــل مــورد نظــر اجــرا گــردد. 
- در هنــگام اســتفاده از انــواع گــروت ســیامنی، اضافــه منــودن هرگونــه 

ــا دانه هــای شــن و ماســه مجــاز منــي باشــد. مــواد افــزودين ديگــر و ي
ــويد و  ــن ش ــده، مطم ــن ش ــل تعي ــت در مح ــس پلي ــنت بي  - از قرارگرف

ــد.  ــرريس منایي ــا را ب ــدازه ه ــاد و ان ابع
- صــاف بــودن و تــراز بــودن ســطح بيــس پليــت بــراي جلوگــري از ايجــاد 

فضــاي خــايل اضــايف كنــرل شــود.
 - پيــش از اجــرای گــروت، بــنت زيــر بيــس پليــت مــي بايســت حداقــل بــه 

ســن 7 روز رســيده باشــد.
ــر  ــی م ــل 10 میل ــنت حداق ــت و ب ــس پلي ــر بي ــطح زي ــن س ــه ب  - فاصل
باشــد. - ســطوح بتنــی در متــاس بــا گــروت، ســامل، زبــر و بــی عیب باشــند.

 - متــام مقاطــع در متــاس بــا گــروت ماننــد ســطح بــاالي بــنت و زيــر بيــس 
پليــت بایــد عــاري از هرگونــه ذرات سســت، گــرد و غبــار، چــريب، روغــن، 
زنــگ زدگــي و ... باشــند و از هرگونــه آلودگــي كــه احتــامل ایجــاد عــدم 
پیوســتگی و آســیب رســانی بــه کیفیــت نهایــی عملیــات گــروت ریــزی را 

دارنــد زدوده شــوند. 
- بــرای جلوگــري از تــرك خوردگــي گــروت، پیــش از آغــاز عملیــات گــروت 
ریــزی بــنت فونداســيون بايــد بــا آب آشــاميدين کامــالً اشــباع شــود. ضمنــاً 
قالبهــا بایــد کامــالً نفــوذ ناپذيــر و فاقــد جــذب آب باشــند. - قالــب هــا 
ــته  ــت كار گذاش ــس پلي ــطح بي ــر از س ــر باالت ــی م ــا 50 ميل ــد 25 ت بای

شــوند.
ــا اســتفاده  ــر اســت مقاطــع ب موضــع اجــرای گــروت گســرده باشــد به
از قالــب هــای موقــت بــه قســمت هــای کوچکــر تقســـیم شــوند. ايــن 
ــد كــه گــروت پیــروی مناســبی در مقطــع داشــته  قالبهــا اجــازه ميدهن
ــوان از  ــت مــي ت ــس پلي ــر بي ــا تأمــن فضــاي خــايل كايف در زي باشــد. - ب
باقــي مانــدن هــواي اضــايف جلوگــري منــود. - بهريــن دمــا بــراي اجــراي 
گــروت 5 تــا 30 درجــه ســانتي گــراد مــي باشــد در صــورت باالتــر بــودن 
دمــا ، زمــان گــرش رسيــع تــر شــده و در صــورت كمــر بــودن دمــا زمــان 

گــرش اوليــه بــه تأخــر خواهــد افتــاد . - گــروت ريختــه شــده بايــد تــا 
ــور خورشــيد  7 روز مرطــوب نگــه داشــته شــود و از تابــش مســتقيم ن
محافظــت گــردد. ايــن كار را مــي تــوان بــا آب پاشــی مســتمر یــا 

ــی مرطــوب انجــام داد. اســتفاده از گون
- در صــورت نيــاز، گوشــه هــاي قالــب بــا كارگــذاري قطعــات مناســب 
ــل  ــي در مح ــه راحت ــروت ب ــا گ ــود ت ــانيده ش ــويب رس ــط مطل ــه رشای ب

ــد. ــان ياب ــح جري صحي
 - گــروت بايــد از يــك طــرف ريختــه شــود و بــه قســمت هــای دیگــر 
ــروت گســرده  ــه موضــع اجــرای گ ــي ك ــد. در مواقع ــدا منای ــان پی جری
ــه  ــت ب ــای موق ــب ه ــتفاده از قال ــا اس ــع ب ــت مقاط ــر اس ــد به باش
قســمت هــای کوچکــر تقســـیم شــوند. ايــن قالبهــا اجــازه ميدهنــد كــه 

ــروی مناســبی در مقطــع داشــته باشــد.  ــروت پی گ
- بــا تأمــن فضــاي خــايل كايف در زيــر بيــس پليــت مــي تــوان از باقــي 
ــراي  ــراي اج ــا ب ــن دم ــود. - بهري ــري من ــايف جلوگ ــواي اض ــدن ه مان
گــروت 5 تــا 30 درجــه ســانتي گــراد مــي باشــد در صــورت باالتــر بــودن 
دمــا ، زمــان گــرش رسيــع تــر شــده و در صــورت كمــر بــودن دمــا زمــان 

گــرش اوليــه بــه تأخــر خواهــد افتــاد .
 - گــروت ريختــه شــده بايــد تــا 7 روز مرطــوب نگــه داشــته شــود و از 
تابــش مســتقيم نــور خورشــيد محافظــت گــردد. ايــن كار را مــي تــوان با 

آب پاشــی مســتمر یــا اســتفاده از گونــی مرطــوب انجــام داد.


