
دامنه �ار�رد

گروت عمومی برای گروت ریزی.   •
ت�میر و ترمی� بتن   •

گــروت ریــزی ج�ــت نصــب تور�یــن هــا، ژنراتورهــا، كم�رســورها،   •
موتورهــای گا�وییلــی و دیگــر تج�یــزات نیروگاهــی كــه در م�ــرض 

ارت�ــاش �یــاد قــرار دارنــد. 
و  تــراز  �ولــت)، وا�دهــای  (انكــر  م�ــار  پی��ــای  ریــزی  گــروت   •

صغحات پایه ای  
گروت ریزی برای پایه های فو�دی و بتنی   •

گــروت ریــزی بــرای وا�دهــای پیــش ســاخته بتنــی و ســازه های   •
فــو�دی 

گروت ریزی برای ستون های مخا�ن بلند   •
گروت ریزی ری� ها  •

گـروت پاگل
P A G E L   -   I R A N 

گــروت ریــزی بــرای وا�دهــای پیــش ســاخته بتنــی و ســازه های  گــروت ریــزی بــرای وا�دهــای پیــش ســاخته بتنــی و ســازه های •   •

گروت ریزی برای ستون های مخا�ن بلند  گروت ریزی برای ستون های مخا�ن بلند •   •

و��گی �ا

•  آماد ه مصرف 
ــی  ــرل شــده و یكنواخت منقبــ� نمــی شــود و انبســاط كنت  •

دارد.
به اقت�ای شرای�، �الت پ�ستیكی ایجاد می كند.   •

ایجــاد  فــو�د  و  فونداســیون  �یــن  محكمــی  اتصــال   •
می نماید. 

تــا �ــدی  در مقابــ� چرخــه هــای انجمــاد و ذوب آب و   •
دربرابر نفت، رو�ن و بنزین، مقاوم است.  

قابــ� پمــ� كــردن اســت و را�ــت ریختــه مــی شــود.(�تی   •
وقتــی دمــای آن پایبــن اســت) 

ارتفاع گروت ریزی:  •
20 تا 100 میلی متر  :  V40  

100 تا 150 میلی متر  :  V80  

 DIN 1045-2/EN 206-1  گــروت بــاگ� مطا�ــ� بــا اســتاندارد
می باشــد.
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  اطالعات فنی

 V80  V40 نوع 

 0-8 0-4 (mm) شك� و اندازه  دانه ها

  100-150 20-100 (mm)   ضخامت پوشش

 10   12 ( % )     مقدار آب

2/2 2/1 (kg/dm3)   ضریب مصرف

2/386 2/320 (kg/dm3) دانسیته م�ت تازه مخلوط شده

60   60 (min)  كار پذیری 

62 65 (cm)   جریان پذیری ب�فاصله (تست كانال)

 55  55 (cm)   جریان پذیری پس از 30 دقیقه (تست كانال)

+0/8 +0/8  (Vol.%) انبساط پس از 24 ساعت

+0/5 +0/4  (Vol.%) انبساط پس از 28 روز

 ≥25  ≥25 (N/mm2)    استحكام فشاری پس از  1 روز

 ≥50  ≥50 (N/mm2)   استحكام فشاری پس از 7 روز

 ≥65  ≥65   (N/mm2)    استحكام فشاری پس از 28 روز

-  ≥4 (N/mm2)    استحكام خمشی پس از  1 روز

-  ≥7 (N/mm2)    استحكام خمشی پس از 7 روز

-  ≥8 (N/mm2)    استحكام خمشی پس از 28 روز

نیــز   ســیمان  دیگــر  انــواع  ســیمان:   انــواع 
میتواننــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد، هرچنــد 
میكنــد.  تغییــر   فنــی  مشــخصات  نتیجــه،  در 
درصورتــی كــه هرنــوع ســوالی برای شــما پیش 
آمــد، لطفــًا بــا خدمــات مشــتریان مــا  تمــاس 

بگیرید. 

9 ماه در كیسه های در بسته   زمان ماندگاری:  
كیسه 25 كیلویی    بسته بندی:  

گـروت پاگل
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ا�تیاط:
 منا�ــ� بــاز (�ــی �فـــا ظ) بایــد بـــا اســـتفاده از فویــ� پ�ســتیكی و 
لودگی هــا و تبخیــر  یــا عامـــ� كیورینـــ� 10 پاگـــ� در مقابـــ� بـــاد،آ
�ودهنــگام آب محاف�ــت شــود. بلنــدی هـــا و شــانه هــای ا�ــراف 
صفحــات پایــه نبایــد از 50 میلــی متـــر تجـــاوز نمایــد. درصــورت 
انجمــاد، لطفــًا بــا بخــش فنــی مــا تمــاس بگیریــد. شــرای� كاری در 
دمــای پاییــن، رشــد اســتحكام را كنــد مــی كنــد و جریــان پذیــری 
را كاهــش مــی دهــد، در�الــی كــه دماهــای بــا�، آن را تســری� 

می نمایــد.  
بســیار  دماهــای  م�ــرض  در  اســت  قــرار  گــروت  كــه  درصورتــی 
ــًا  ــرد، لطفـ ــرار گی ــاد قـ ــا بـ ــور مســتقی� خورشــید ی ــا پاییــن، ن ــا� ی ب
بـــه ا��عات اضافــی ارایــه شــده در برگـــه ا��عـــات فنـــی عامـــ�

كیورین� 10 پاگ� مراج�ه كنید 

دست�را��مل اجرا  

 س��:
ســط� را كامــً� تمیــز كنیــد، تكه هــای ســیمانی ســـط� را �وســــیله 
پاشــــش آب بــــا فشــــار بــــا� بزدا�یــد. پــــیش از  گــروت ریــزی، 
ســط� بایــد بــه مـــدت تقریبـــًا 6 ســـاعت بـطـــور پیوســته خیــس 

شــود تــا اشــباع گــردد.  
�ا�� بندی: 

ــا  ــی را ب ــه بتن ــراف پای ــد؛ ا� ــ� باش ــفت و محك ــد س ــاختار بای س
اســتفاده از ماســه یــا مــ�ت خشــك، بــا دقــت آب بنــدی كنیــد 

تــا از نشــتی جلوگیــری شــود.  
م��وط �ردن: 

گروت بـــه صـــورت آمـــاده مصـــرف عرضـــه می شود و تن�ا كافی 
اســت بــا آب مخلــوط شــود. مقــدار صحیــ� آب را تو�یــن كنیــد و 
دو ســـو م آن را در داخـــ� میكســـر بـــتن بریزیــد، مــ�ت خشــك 
را اضافــه كنیــد و تقریبــًا  به مــدت 3 دقیقــه میكــس كنیــد. 
ســ�س  باقیمانــده آب را اضافــه نماییــد و تقریبــًا 2 دقیقــه 
ب�فاصـــله  بایــد  مر�لــه  ایــن  از  پــس  كنیــد.  میكــس  دیگــر 

گروت ریــزی انجــام شــود.  
گروت ر��ی: 

گــروت مخلــوط شــده را از یــك �ــرف یــا گوشـــه و تن�ــــا در یــ� 
بــــار ریــزش پیوســــته، بریزیــد. در هنگــــام گــروت ریــزی منا�ــ� 
بــزرگ، توصیــه مــی شــود ریختــن گـــروت ا�وســ� و بــا اســتفاده 
نصــب  هنــگام  در  پـــذیرد.  صـــورت  لولـــه  یــا  قیــ�  یــك  از 
بریزیــد  گــروت  را  م�ــار  هــای  پیــ�  �فــرات  اول  دســتگاه ها، 
(تقریبــًا تــا بــا�ی �فــرات) و ســ�س ســط� �یــری دســتگاه را 

گــروت بریزیــد.  

V40  I

V80  I
R

R


	Lat_A4 34
	Lat_A4 35
	Lat_A4 36

