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  POLYGROUT – 001 گروت ساختمانی منبسط شونده بر پایه سیمان با مقاومت باال 

تعریف :
POLYGROUT - 001 گروت سیمانی آماده مصرف پودری است. پس از افزودن آب به مالتی روان تبدیل می 

شود. این محصول فاقد جمع شدگی بوده و در دو مرحله منبسط می شود.

مصارف :
قابل استفاده جهت گروت ریزی تسطیح و پر نمودن گودیها در:

     زیر صفحه ستون
     فونداسیون ماشین آالت
     حفرات، شکافها و گودالها

     زیر ریل جرثقیل
     ستونهای پیش ساخته

خواص و مزایا:
     مقاومت نهائی باال

     اختالط آسان با آّب
     ریزش آسان

     سیالیت و روانی مطلوب 
     بدون ترک و جمع شدگی تحت بارهای دینامیکی

     زمان گیرش نرمال
     بدون ایجاد خوردگی

     غلظت قابل تنظیم ) با آب (
     اتصال بسیار باال به فوالد و بتن

جدول خواص :

سیمان و سنگدانهپایه

پودریشکل ظاهری

خاکستریرنگ

Kg/m3 2250 - 2220 دانسیته 

35+دمای اعمال 5+  تا  

4 – 3/35  لیتر آب برای هر 25 کیلوگرم پودرمیزان مصرف

3 – 0/5  درصدانبساط

پس از 28 روز ؛ بیش از N/mm2 55مقاومت فشاری

بیش از Mpa 5 مقاومت خمشی

12 ماه ، در بسته بندی اصلی و محیط خشک ، بدور شرایط نگهداری
از یخ زدگی

پاکت 25 کیلوگرمیبسته بندی
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 دستورالعمل مصرف :

   آماده سازی سطح:
توصیــه میگــردد ســطوح بتنــی تمیــز، عــاری از چربــی، روغــن، گــرد و خــاک، رنــگ، مــواد عمــل آوری، ســیمان و ذرات 
ــر اســت ســطوح  ــی و روغــن باشــند. بهت ــار، چرب ــرد و غب ــاری از گ ــز ع ــزی نی سســت چســبنده باشــند و ســطوح فل
ــر ســطح اطمینــان حاصــل  ــد. پیــش از اجــرا از عــدم وجــود آب ایســتاده ب جــاذب آب قبــال مرطــوب و اشــباع گردن

شــود.

   اختالط:
بــرای تهیــه مــالت ، آب را بــه پــودر اضافــه کــرده و بــه آرامــی بــه هــم بزنیــد تــا خمیــری صــاف و همگــن بدســت آید.

ســطوح داخــل میکســر بایــد مرطــوب باشــند. ) آب الزم بایــد داخــل میکســر ریختــه شــده و پــودر در حیــن چرخــش 
میکســر بــه آن اضافــه شــود ( ســپس 5 - 3 دقیقــه هــم زده شــود. 

   روش اعمال:
مــالت بایــد بالفاصلــه پــس از ســاخت مصــرف شــود. ابــزار کار را پــس از اتمــام کار ســریعا بــا آب بشــوئید. ســطوح 

در معــرض محیــط بــاز را توســط مــواد کیورینــگ عمــل آوری نمائیــد و یــا بــا گونــی مرطــوب کامــالً بپوشــانید.
POLYGROUT - 001 با انواع پمپ تزریق قابل اجرا است . 

این گروت در ضخامتهای بین 10 تا 100 میلیمتر ریخته می شود.
از مصرف آب بیش از حد معین و رقیق سازی مجدد گروت اجتناب شود.

5+ کاربــرد دارد. چنانچــه مــواد در دمایــی پایینتــر از دمــای  POLYGROUT - 001 در محــدوده دمائــی باالتــر از 
توصیــه شــده مصــرف شــوند، ســرعت ســخت شــدن مــالت کنــد میگــردد. 

 ایمنی و سالمت :
     POLYGROUT - 001 حاوی سیمان بوده و در تماس با آب ، واکنش قلیایی می دهد. بنابراین باید از تماس
       آن با چشم یا پوست پرهیز شود و در صورت تماس، بالفاصله با مقادیر زیاد آب خنک شستشو داده شده و

       از دسترس اطفال دور نگاه داشته شود.
     در صورت تماس با چشم به پزشک مراجعه شود.

توصیه های ویژه : 
     مالت سخت شده نباید به هیچ وجه با آب رقیق گردد.

     در صورت باز کردن بسته ، مواد باید به طور کامل استفاده شوند.
     سطوحی که قرار نیست بر آن ها POLYGROUT-001  اعمال شوند باید محافظت گردد.


