
خواص و اثرات
پایداری در برابر بارهای استاتیکی زیاد	 
بدون ترک خوردگی پس از سخت شدن	 
بدون انقباض 	 
امکان ایجاد انبساط های کنترل شده	 
سرعت سخت شدن زیاد پس از اجرا	 
مقاومت اولیه زیــاد و قابلیت بارگذاری زودهنگام و 	 

بهره برداری سریع از سازه
سهولت اختالط با آب و حصول رواني مطلوب	 

 موارد کاربرد
1- پرنمودن فضاي خالي زير بيس پليت ها با ضخامت  10 تا 

50 ميلی متر
2- اجراي فونداسيون هاي ماشين آالت سنگين و نصب آن ها

3- زيرسازي هاي فوالدي و ثابت سازي ستون هاي پيش ساخته 
4- پرنمودن فضای اطراف آرماتورها و انکربولت ها
5- امکان پرنمودن حفره ها، شکاف ها وگودال ها 

مقدار مصرف 
با محاســبه حجم مقطع گروت ريزی و با در نظر گرفتن وزن 
مخصوص گروت آماده مي توان مقدار مصرف را مشخص نمود.

نحوه اختالط
25 کيلوگرم پودر ABAGROUT-C2 را بر حســب مقاومت 
نهايــي و ميزان کارايي مــورد نياز می توان با 2750 تا 3500 

گرم آب مخلوط نمود. 
توجه 1: برای شروع عمل اختالط سطلی را انتخاب کنيد که 
ظرفيت حجم نهايی آب و پودر گروت را داشته باشد و دوران 

حاصل از اختالط منجر به سرريز از سطل نگردد.
توجه 2: مادامی که همزن برقی )دريل+پره( روشن است پودر 

را به آب اضافه نماييد و تا حصول مخلوطی همگن و يکنواخت 
عمل اختالط را ادامه دهيد.

توجه 3: هميشه آن مقدار پودر گروت را با آب مخلوط نماييد 
که  در مدت زمان کمتر از 20 دقيقه در محل مورد نظر اجرا 

گردد.
توجه 4: در هنگام اســتفاده از گــروت آماده، اضافه نمودن 
هرگونه مواد افزودني ديگر و يا دانه بندي شــن و ماسه مجاز 

نمي باشد. 

 روش اجرا
1- از قرارگرفتن بيس پليت در محل تعيين شــده، مطمئن 

شويد و ابعاد و اندازه ها را بررسي نماييد.
2- صاف بودن و تراز بودن سطح بيس پليت براي جلوگيري 

از ايجاد فضاي خالي اضافي کنترل شود. 
3- پيــش از اجرای گروت، بتن زير بيس پليت مي بايســت 

حداقل به سن 7 روز رسيده باشد.
4- فاصلــه بين ســطح زير بيس پليت و بتــن حداقل 10 

ميلی متر باشد. 
5- ســطوح بتنی در تماس با گروت، ســالم، زبر و بی عيب 

باشند.
6- تمام مقاطع در تماس با گروت مانند ســطح باالي بتن و 
زير بيس پليت بايد عاري از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، 
چربي، روغن، زنگ زدگي و ... باشند و از هرگونه آلودگي که 
احتمال ايجاد عدم پيوستگی و آسيب رسانی به کيفيت نهايی 

عمليات گروت ريزی را دارند زدوده شوند. 
7- بــرای جلوگيري از تــرك خوردگي گروت، پيش از آغاز 
عمليات گروت ريزی بتن فونداســيون  بايد با آب آشاميدني 
کاماًل اشباع شود. ضمناً قالب ها بايد کاماًل نفوذ ناپذير و فاقد 

جذب آب باشند.
8- قالب ها  بايد 25 تا 50 ميلی متر باالتر از سطح بيس پليت 

کار گذاشته شوند. 

گروت آماده
ABAGROUT-C2

ABAGROUT-C2  یک مالت آماده ریزدانه بر پایه سيمان با مقاومت زیاد و بدون انقباض مي باشد. 

این ماده با توجه به ســاختار ویژه و دانه بندی اجزای ســازنده اش براي پرنمودن فضاي خالي زیر 
بيس پليت ها، اجراي فونداســيون هاي ماشين آالت سنگين و زیرســازي هاي فوالدي و ثابت سازي 

ستون هاي پيش ساخته تا ضخامت 50 ميلی متر بسيار مناسب مي باشد.
این ماده بر اساس استاندارد زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C1107

9- در صورت نياز، گوشــه هاي قالب بــا کارگذاري قطعات 
مناسب به شرايط مطلوبي رسانيده شود تا گروت به راحتي 

در محل صحيح جريان يابد.
10-گـــروت بايد از يك طرف ريخته شود و به قسمت های 
ديگــر جريان پيدا نمايد. در مواقعي که موضع اجرای گروت 
گسترده باشد بهتر است مقاطع با استفاده از قالب های موقت 
به قسمت های کوچکتر تقسـيم شوند. اين قالب ها اجازه مي 

دهند که گروت پيشروی مناسبی در مقطع داشته باشد.
11- بــا تأمين فضاي خالي کافي در زير بيس پليت مي توان 

از باقي ماندن هواي اضافي جلوگيري نمود.
12- بهترين دما براي اجراي گروت 5 تا 30 درجه سانتيگراد 
مي باشــد. در صورت باالتر بودن دما ، زمان گيرش سريع تر 
شده و در صورت کمتر بودن دما زمان گيرش اوليه به تأخير 

خواهد افتاد .

  مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فيزيکی: پودر

رنگ: خاکستری
2/4 ±0/1 g/cm3 :وزن مخصوص گروت آماده

درصد آب به پودر: 11 تا 14 درصد
يون کلر: ندارد

 مالحظات
مدت نگهداری: يك سال در بسته بندی اوليه

شــرايط نگهداری: دور از رطوبت و تابش مســتقيم نور 
خورشيد

بهترين دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتيگراد 
نوع بسته بندی: کيسه  25 کيلوگرمی

 حفاظت و ایمنی
اين ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سالمتی و 
محيط زيست قرار ندارد، با اين وجود به هيچ عنوان نبايد 

بلعيده شود يا با چشم تماس داشته باشد. 
در صورت برخورد اتفاقی با پوست يا چشم بايد فوراً با آب 

شيرين فراوان شسته شود. 
درصورت بلعيده شدن فوراً به پزشك مراجعه شود. 
لطفاً به برگه اطالعات ايمنی )MSDS( مراجعه شود.

اين ماده آتش زا نيست. 

برای مشاهده نتايج آزمايشگاهی، تاييديه ها و مقاالت مرتبط به سايت 
آبادگران مراجعه فرماييد:

www.abadgarangroup.com 
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