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ــه صــورت  ــه اپوکســی و ب ــر پای ــروت )S  GR-04( ب گ

ــل  ــر تحم ــالوه ب ــه ع ــده اند ک ــی ش ــی طراح ــه جزی س

ــه تحمــل لــرزش  ــاد، قــادر ب نیــروی فشــاری بســیار زی

و ارتعاشــات شــدید دینامیکــی بــوده و بــرای عملیــات 

نصــب و ثابت ســازی ماشــین آالت دینامیــک و اســتاتیک 

ــب  ــا مناس ــیمی ها و نیروگاه ه ــگاه ها، پروش در پاالیش

می باشــد.

ــای  ــاش و باره ــه، ارتع ــر رضب ــوب در براب ــت مطل - مقاوم

ــی دینامیک

- بدون انقباض

- چسبندگی مناسب به بنت و فلز

- مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی

- سخت شدن رسیع و مقاومت باال

ــار  ــین آالت دارای ب ــیون های ماش ــازی در فونداس ــت س - ثاب

دینامیکــی

- قابل استفاده در زیر ریل جرثقیل ها

- پر منودن فضای خالی اطراف بوسرها

کاشت میلگرد

- پر کردن فضای خالی زیر شاسی ها و صفحه ستون ها
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بــا توجــه بــه حجــم مــورد نیــاز از گــروت و بــا داشــنت وزن 

مخصــوص مقــدار مــرف را می تــوان محاســبه منــود.

نسبت اختالط به نسبت زیر می باشد

C  --  55

B  --  5

A  --  10

ــاری از  ــد ع ــروت بای ــل از اجــرای گ ــورد نظــر قب ســطح م

هرگونــه چربــی، روغــن، رنــگ و ذرات سســت بــوده و 

متیــز و خشــک باشــد. زبــر منــودن ســطح اجــرا منجــر بــه 

A ــزء ــود. دو ج ــروت می ش ــرد گ ــود عملک ــش و بهب افزای

و B را بــه مــدت 1 دقیقــه توســط همــزن برقــی مخلــوط 

مناییــد. ســپس جــزء ســوم را بــه آرامــی بــه مخلــوط A  و 

ــه مــدت حداقــل  ــات اختــالط را ب B اضافــه کــرده و عملی

دو دقیقــه ادامــه دهیــد. مخلــوط حاصلــه بایــد در مــدت 

ــرای  ــل اج ــود. مح ــتفاده ش ــه اس ــر 15 دقیق ــان حداک زم

ــروج  ــکان خ ــه ام ــود ک ــه ش ــر گرفت ــوری در نظ ــروت ط گ

ــرون از مقطــع وجــود داشــته باشــد. ــه بی هــوا ب

ضخامت اجرا بین 10 تا100 میلی مر است.

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(

 جزءA سطل5 کیلوگرمی، جزءB سطل2/5 کیلو گرمی 

وجزءC کیسه 30 کیلو گرمی )یا بسته بندی مورد نظر 

مشریان(

خاکسری

ندارد

جزءAوB مایع جزءC پودر
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