
دامنه �ار�رد

گروت برای گروت ریزی انواع دستگاه های دقی�  •
كم�رســورها،  ژانراتورهــا،  تور�ین هــا،  ج�ــت  ریــزی  گــروت   •
موتورهــای گا�و�یلــی و دیگــر تج�یــزات نیروگاهــی كــه در م�ــرض 

قــرار دارنــد. �یــاد  ارت�ــاش 
گروت ریزی پی� های م�ار و صفحات پایه ای  •

پایه ها (تكیه گاه ها)ی فو�دی و بتنی  •
گــروت ریــزی بــرای ری� هــای جر�قیــ� و تلســكوپ های رادیویــی   •

(رادیوتلســكوپ ها)
گروت ریزی برای كارخانه های فو�د و كوره بلند  •

و  شــیمیایی  مــواد  كا�ــذ،  كارخانه هــای  بــرای  ریــزی  گــروت   •
ه ها یشــگا � پا

سیســت� های  در  لوله گــذاری  كانال هــای  بــرای  ریــزی  گــروت   •
آشــامیدنی آب  هــای  سیســت�  و  فاضــ�ب 

ــی و ســازه های  ــرای وا�دهــای پیش ســاخته بتن ــزی ب گــروت ری  •
فــو�دی

گروت ریزی برای پایه های پ� و اتصا�ت ساختمانی  •

گـروت پاگل
P A G E L ®   -   G R O U T 

و  شــیمیایی  مــواد  كا�ــذ،  كارخانه هــای  بــرای  ریــزی  گــروت  و •  شــیمیایی  مــواد  كا�ــذ،  كارخانه هــای  بــرای  ریــزی  گــروت   •

سیســت� های  در  لوله گــذاری  كانال هــای  بــرای  ریــزی  گــروت  سیســت� های •  در  لوله گــذاری  كانال هــای  بــرای  ریــزی  گــروت   •
آشــامیدنی آب  هــای  سیســت�  و  آشــامیدنیفاضــ�ب  آب  هــای  سیســت�  و  فاضــ�ب 

ــی و ســازه های  ــرای وا�دهــای پیش ســاخته بتن ــزی ب گــروت ری ــی و ســازه های •  ــرای وا�دهــای پیش ســاخته بتن ــزی ب گــروت ری  •

گروت ریزی برای پایه های پ� و اتصا�ت ساختمانی گروت ریزی برای پایه های پ� و اتصا�ت ساختمانی•   •

و��گی �ا

V1/50 گروت 0 تا 5 میلی متر  •
V1/10  گروت 0 تا 1 میلی متر  

V1/160  گروت 0 تا 16 میلی متر  
جریان پذیری با�، تا 90 دقیقه  •

بر پایه سیمان و بدون كلراید  •
انبســاط كنتــرل شــده و یكنواخــت بــا چســبندگی بــا� �یــن   •

ــه ــه پای ــیمانی و صفح ــیون س فونداس
استحكام اولیه و ن�ایی با�  •

مدول ا�ستی سیته پایین و ن�ایتًا استحكام خمشی با�   •
نسبت آب به سیمان پایین (0/35)  •

مقــاوم در برابــر انجمــاد و مــه نمكــی، ضــد آب، بســیار   •
رو�ــن و  نفــت  برابــر  در  مقــاوم 

قاب� پم� كردن (�تی در دماهای پایین)  •
بــرای اســتفاده در تمــاس بــا آب آشــامیدنی ت�ییــد شــده   •

ــت. اس

 DIN 1045-2/EN 206-1 گروت پاگ� مطا�� با استاندارد
می باشد.

V1/50
V1/10

V1/160



ا�تیاط: 
منا�ــ� بــاز (�ی �فــاظ) بایــد بــا اســتفاده از فویــ�، گونــی و یــا عامــ� 
تبخیــر �ودهنــگام  آلودگی هــا و  بــاد،  پــاگ� در مقابــ�  كیورینــ�01 
آب محاف�ــت شــود. در صورتــی كــه گــروت قــرار اســت در م�ــرض 
ــا بــاد قــرار گیــرد،  ــا بــا� و آفتــاب مســتقی� ی دماهــای بســیار پاییــن ی
لطفــًا بــه توضیحــات اضافــی منــدرج در برگــه ا��عــات فنــی عامــ� 
كیورینــ� 01 پــاگ� مراج�ــه كنیــد و آن هــا را در ن�ــر داشــته باشــید.

�انه �ای گروت ر��ی:
 ارتفــاع لبــه گــروت ریــزی نبایــد از 50 تــا 70 میلــی متــر تجــاوز نمایــد. 
گــروت ریــزی در �یــر دســتگاه هایی كــه بــار دینامیكــی با�یــی را تحمــ� 
مــی كننــد و پیــ� هــای م�ــار آن هــا از پیش شــدیدًا بارگذاری شــده اند 
در نتیجــه، تحــت تنــش فشــاری قــرار دارنــد، بایــد بــه ســرعت بــر روی 
صفحــه �امــ� انجــام شــود، بــه نحــوی كــه زاویــه ریــزش 45 درجــه 
باشــد و ب�فاصلــه پــس از ریختــن و پیــش از گیــرش، ریختــن توســ� 
ــی  ــری م ــش، جلوگی ــ� تن ــن كار از تجم ــود. ای ــ� ش ــ�، قط ــه �ام صفح

كنــد.
دما:

 گــروت می توانــد در دماهایــی �یــن 5 تــا 35 درجــه مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد. دمــای پاییــن و ســرد �ــودن آب مخلــوط ســا�ی، رشــد 
اســتحكام را كنــد می كنــد و جریان پذیــری را كاهــش می دهــد، در 

ــی كــه دمــای بــا� ایــن فراینــد را تســری� مــی نمایــد. �ال
ف��ات �یر آ�نی:

 ســیمان و تمــام مــواد ســاختمانی دارای اتصــال ســیمانی، تحــت 
لومینیــوم،  شــرای� خــاص، می تواننــد بــا فلــزات �یــر آهنــی (ماننــد آ

مــس و روی) در منطقــه كاربــرد واكنــش دهنــد.
برای برخورداری از مشاوره فنی، لطفًا با ما تماس بگیرید.

باشــد و ب�فاصلــه پــس از ریختــن و پیــش از گیــرش، ریختــن توســ� باشــد و ب�فاصلــه پــس از ریختــن و پیــش از گیــرش، ریختــن توســ� 
ــی  ــری م ــش، جلوگی ــ� تن ــن كار از تجم ــود. ای ــ� ش ــ�، قط ــه �ام ــی صفح ــری م ــش، جلوگی ــ� تن ــن كار از تجم ــود. ای ــ� ش ــ�، قط ــه �ام صفح

 گــروت می توانــد در دماهایــی �یــن  گــروت می توانــد در دماهایــی �یــن 
قــرار گیــرد. دمــای پاییــن و ســرد �ــودن آب مخلــوط ســا�ی، رشــد قــرار گیــرد. دمــای پاییــن و ســرد �ــودن آب مخلــوط ســا�ی، رشــد 
اســتحكام را كنــد می كنــد و جریان پذیــری را كاهــش می دهــد، در اســتحكام را كنــد می كنــد و جریان پذیــری را كاهــش می دهــد، در 

ــی كــه دمــای بــا� ایــن فراینــد را تســری� مــی نمایــد. ــی كــه دمــای بــا� ایــن فراینــد را تســری� مــی نمایــد.�ال �ال

 ســیمان و تمــام مــواد ســاختمانی دارای اتصــال ســیمانی، تحــت  ســیمان و تمــام مــواد ســاختمانی دارای اتصــال ســیمانی، تحــت 
لومینیــوم،  لومینیــوم، شــرای� خــاص، می تواننــد بــا فلــزات �یــر آهنــی (ماننــد آ شــرای� خــاص، می تواننــد بــا فلــزات �یــر آهنــی (ماننــد آ

مــس و روی) در منطقــه كاربــرد واكنــش دهنــد.مــس و روی) در منطقــه كاربــرد واكنــش دهنــد.
برای برخورداری از مشاوره فنی، لطفًا با ما تماس بگیرید.برای برخورداری از مشاوره فنی، لطفًا با ما تماس بگیرید.

دست�ر ا��مل اجرا

س��:
ــ� دو�ــاب  ــد از قبی ــد، همــه مــواد زای ــز كنی ســط� را كامــ� تمی
ســیمان، رو�ــن، گریــس و ماننــد آن را بــه وســیله پاشــش 
آب بــا فشــار �یــاد بزداییــد تــا جایــی كــه ســاختاری كــه قــرار 
اســت گــروت ریــزی شــود كامــً� �اهــر گــردد، مطم�ــن شــوید 
كــه ســط� از اســتحكام كافــی برخــوردار اســت. پیــش از گــروت 
ریــزی، ســط� را تقریبــًا بــه مــدت 6 تــا 24 ســاعت بــه �ــور 

ــا اشــباع گــردد. ــد ت پیوســته خیــس كنی
�ا�� بندی: 

ســاختار بایــد ســفت و محكــ� باشــد؛ ا�ــراف پایــه بتنــی را بــا 
اســتفاده از ماســه یــا مــ�ت خشــ�، بــا دقــت آب بنــدی كنید.

عرضــه  مصــرف  آمــاده  صــورت  بــه  گــروت  كــردن:  مخلــوط 
می شــود و تن�ــا كافــی اســت بــا آب مخلــوط شــود. بــرای ا�ــ�ع 
از مقــدار صحیــ� آب، لطفــًا بــه دســتورال�م� های ارا�ه شــده بــر 
روی كیســه مراج�ــه كنیــد. 2/3 آب را در داخــ� یــ� میكســر 
مناســب و تمیــز بریزیــد، مــ�ت خشــ� را اضافــه كنیــد و تقریبــًا 
بــه مــدت 3 دقیقــه میكــس كنیــد. ســ�س باقــی مانــده آب را 
اضافــه نماییــد و تقریبــًا 2 دقیقــه دیگــر میكــس كنیــد. پــس از 

ایــن مر�لــه بایــد ب�فاصلــه گــروت ریــزی انجــام شــود.
گروت ر��ی:

 مخلــوط را از یــ� �ــرف یــا گوشــه و تن�ــا در یــ� بــار ریــزش 
بــزرگ،  منا�ــ�  زنــی  گــروت  هنــگام  در  بریزیــد.  پیوســته، 
توصیــه مــی شــود ریختــن گــروت از مركــز قاعــده و بــا اســتفاده 
از یــ� قیــ� یــا شــیلن� صــورت پذیــرد. همیشــه �فــرات پیــ� 
هــای م�ــار (انكر�ولــت) را اول گــروت بریزیــد و ســ�س ســط� 

ــد. ــتگاه را گــروت بریزی ــری دس �ی
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به مدت 12 ماه در كیسه های  زمان ماندگاری:  
خش� و اصلی  

كیسه  25 كیلویی    بسته بندی:  
این ماده خطرناک نیست. درجه زیان آوری:  

گـروت پاگل

R

R

V1/50
V1/10

V1/160
  اطالعات فنی

 V1/160  V1/50  V1/10 نوع 
0-16 0-5 0-1   (mm)   اندازه
>100 20-120 5-30   (mm)   ارتفاع گروت ریزی

  11   12  12-13   ( % )     مقدار آب
2/1 2 2 (kg/dm3)   ضریب مصرف

2/33 2/30 2/28 (kg/dm3) دانسیته م�ت تازه
 ≥90  ≥90  ≥90 min 20° C زمان فرآوری در        

 -   -  ≥70 Cm جریان پذیری ب�فاصله (تست كانال)
  -  -  ≥60 Cm   جریان پذیری پس از 30دقیقه (تست كانال)

  ≥65  ≥70  - Cm     جریان پذیری (DIN1048) ب�فاصله
 ≥65  ≥70 - Cm جریان پذیری (DIN1048) پس از 30 دقیقه
+1/0 +1/0 +0/5 Vol. %    انبساط پس از 24 ساعت
+1/0 +1/0 +0/5 Vol. % انبساط پس از 28 روز
 ≥45  ≥40  ≥40      (N/mm2)   استحكام فشاری پس از 1 روز
 ≥70  ≥70  ≥60      (N/mm2)   استحكام فشاری پس از 7 روز
 ≥80  ≥80  ≥80      (N/mm2)   استحكام فشاری پس از 28 روز
 ≥100  ≥100  ≥100   (N/mm2)    استحكام فشاری پس از  90 روز
 ≥6  ≥6  ≥5      (N/mm2)    استحكام خمشی پس از 1 روز
 ≥8  ≥8  ≥8      (N/mm2)    استحكام خمشی پس از 7 روز
 ≥10  ≥10  ≥10      (N/mm2)   استحكام خمشی پس از 28 روز
 ≥10  ≥10  ≥10      (N/mm2)  استحكام خمشی پس از 90 روز

34500 33000 33800      (N/mm2) مدول E (استاتی�) 7روز
40100 39300 39800      (N/mm2) مدول E (استاتی�) 90 روز

Classified accordance with DAfStb VeBMR Rili Product

V1/10 V1/50 V1/160

Flowability class/
 Expansion class f2 a3 a2

Shrinkage SKVM II SKVB II SKVB I

Early Strength class A A A

Compressive s trength class C60/75 C60/75 C60/75
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