
 

 شرح

 C Groutex ®Fiteon  01 ازکوچک ها و فضاهای به منظور پر نمودن حفرهنوعی گروت سیمانی با خاصیت منبسط شوندگی است که 

پس از گیرش به مقدار کنترل مطابقت دارد و  ASTMاستاندارد  C1170این محصول با آئین نامه  رود.به کار میمیلیمتر  011میلیمتر تا 

وت گردد. این گرپیشنهاد میبارهای دینامکی گروت ریزی تحت این محصوال با اکتساب مقاومت فشاری باال، برای . شودای منبسط میشده

فحه ر صزی ،بندیآببرای موارد  را از آنهای ویژه که استفاده بندی شده و برخی افزودنیترکیبی است از سیمان پرتلند، فیلرهای خوب دانه

 .نمایدها و غیره مناسب میستون

 

 مشخصات

 ودرپ :حالت 

 ( دانسیتهC°01): 10/1 ± 5/0  

 خاکستری: رنگ 

 درصد 0/1کمتر از : کلر یون میزان 

  مطابق با درصد  0.5میزان انبساط: حداکثرASTM C 940 

  ساعت 0دقیقه تا  05زمان منبسط شدن: بین 

  :روز در حالت پالستیک 05مگاپاسکال در  55روز و  7مگا پاسکال در  55مقاومت فشاری 

 مصرف نحوه

عملیات اختالط با استفاده از یک همزن برقی و  سطح گروت ریزی باید کامال تمیز و دور از هر گونه آلودگی و مواد روغنی باشد. بهتر است که

بر گردد که دقیقه ادامه یابد. پیشنهاد می 5به صورت تدریجی با اضافه کردن پودر گروت به آب مصرفی ادامه پیدا کند. عملیات اختالط تا 

 گردد.ودر اضافه پآب به هر کیلوگرم  سی سی 051الی  001و همچنین توجه به دمای محیط محل اجرا بین  اساس مقاومت و کارایی مورد نیاز

  میلیمتر، گروت ریزی باید به صورت مرحله ای و در چندین مرحله انجام گردد. 011برای پر کردن فواصل بیش از 

 کاربرد

 پرتلند سیمان انواع 

 ساخته پیش قطعات 

 ترمیمی  بتن 

 گروت ریزی 

 بندیبسته

 گردد:زیر ارائه می بندیاین محصول در بسته

  کیلوگرمی 05کیسه 

  کیلوگرمی 01کیسه 

 احتیاط

برای رسیدن به حداکثر  .باشد میو رطوبت  خورشید نور از دور و لیبسیته بندی اص در تولید از پس ماه 5 محصول نگهداری زمان مدت

مقاومت از حداقل آب پبشنهادی در حالت پالستیک استفاده گردد ولی در صورتی که کارایی بیشتر نیاز است، از حداکثر آب در حالت 

 پذیر استفاده شود.جریان

 ایمنی

 یپوست التهاب صورت در شود و شسته آب با دهان یا چشم با تماس صورت درگیرد ولی این ماده در دسته مواد شیمیایی خطرناک قرار نمی

 هنگام استفاده از وسایل ایمنی و مراقبتی همانند دستکش و ماسک استفاده گردد. .شود مراجعه پزشک به

 پشتیبانی فنی

 تماس حاصل فرمایید. 10055951150برای کسب اطالعات فنی بیشتر با کارشناسان این شرکت با شماره 

 

 گروت منبسط شونده

 سیمانی
Groutex C 

 


