
 

 

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

 

 تعریف:

 

POLYGROUT-001 شود. این پس از افزودن آب، به مالتی روان تبدیل می که گروت سیمانی آماده مصرف پودري است
 شود.در دو مرحله منبسط میپس از اجرا وده و ب) SHRINKAGEمحصول فاقد جمع شدگی (

 

 مصارف:

 
 ها در:قابل استفاده جهت گروت ریزي تسطیح و پر نمودن گودي

 زیر صفحه ستون -

 فونداسیون ماشین آالت -

 ها حفرات، شکاف ها و گودال -

 زیر ریل جرثقیل  -

 ساخته ستون هاي پیش -

 
 :خواص و مزایا

 
 ی باالمقاومت نهای -

 اختالط آسان با آب -

 ریزش آسان -

 سیالیت و روانی مطلوب -

 بدون ترك و جمع شدگی تحت بارهاي دینامیکی -

 زمان گیرش نرمال -

 بدون ایجاد خوردگی -

 غلظت قابل تنظیم (با آب) -

 چسبندگی بسیار باال به فوالد و بتن -



 

 

 :جدول خواص

 خاکستري رنگ

 سیمان و سنگدانه پایه
 پودري شکل ظاهري

 3mcg/ 25/2 -22/2 )گراد+ درجه سانتی20(دانسیته 
 گراددرجه سانتی +35+ تا 5 دماي اعمال

 کیلوگرم پودر 25لیتر آب براي هر  35/3 – 4 میزان مصرف

 % 5/0 – 3 انبساطمیزان 
 2N/mm  55روز : بیش از  28پس از  مقاومت فشاري 
 2N/mm 5بیش از  مقاومت خمشی

 انبارداري
ن و نور مستقیم خورشید و زدگی، باد، باراماه (به دور از یخ 12

 گراد)سانتی + درجه30+ تا 10بازه دمایی 
 کیلوگرمی 25 پاکت بسته بندي 

 
 :دستور العمل مصرف

 
چسبنده باشند و  ت سطوح بتنی تمیز، عاري از چربی، روغن، گردوخاك، رنگ، مواد عمل آوري، سیمان و ذرات سستالزم اس

. پیش از اجرا از آب قبالً مرطوب و اشباع گردند. بهتر است سطوح جاذب و روغن باشند از گردوغبار ، چربیسطوح فلزي نیز عاري 
 .، اطمینان حاصل شودسطح عدم وجود آب ایستاده بر

. سطوح داخل میکسر باید دست آیده ود تا خمیري صاف و همگن ب، آب به پودر اضافه و به آرامی همزده شبراي تهیه مالت
دقیقه  3 – 5د داخل میکسر ریخته شده و پودر در حین چرخش میکسر به آن اضافه شود) سپس مرطوب باشند (آب الزم بای

 .همزده شود

. سطوح در معرض محیط باز دنشوام کار سریعاً با آب شسته ابزار کار پس از اتم شود.مالت باید بالفاصله پس از ساخت مصرف 
ا انواع پمپ تزریق قابل ب  POLYGROUT-001.مالً پوشانده شودونی مرطوب کاتوسط مواد کیورینگ عمل آوري شده و یا با گ

. از مصرف آب بیش از حد معین و رقیق سازي مجدد میلیمتر ریخته شود 100تا  10 . این گروت در ضخامت هاي بیناجرا است
چه مواد در دمایی رد دارد چنانکارب گراددرجه سانتی +5ی باالتر از در محدوده دمای POLYGROUT-001گروت اجتناب شود. 

 .گرددمیکند  ،، سرعت سخت شدن مالتتر از دماي توصیه شده مصرف شوندینپای

 

 



 

 

 نکات مهم:

 
  گردد.مالت سخت شده نباید به هیچ وجه با آب رقیق  -
  شوند.در صورت باز کردن بسته ، مواد باید بطور کامل استفاده  -
  گردد.ند باید محافظت اعمال شو  POLYGROUT - 001هاسطوحی که قرار نیست بر آن -


