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گروت

گروت اپوکســــــــــی (3 جزئی )

گروت ســــــــــــــیمانی ویژه

گروت منبســـــــــــــط شونده

گــروت ریـــز دانه (نانو گـــروت ) 

گروت ســــیمانی دانه درشـــــت

سیبکس ( منبسط کننده گروت و مالت )
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کاربردهاشرح

خواص و اثرات

استفاده از مالت ها و بتن هاي ساختمانی معمولی براي نصــب و 

ثابت سـازي ماشـین آالت صـنعتی و تجهیزات عظیم مهندسـی 

جوابگو نمی باشد. جهت نصــــــب و تثبیت سازه هاي سنگین، 

پارامترهایی مانند مقاومت فشاري، خمشی و کششی، بسیار حائز 

اهمیت است. زیرا این گونه سازه ها، نیروهاي فشاري زیادي را به 

تکیه گاهها، از نظر فشاري و کششی و خمشـی وارد میکنند. این 

پارامترها هنگام نصب و تثبیت تجهیزات و ماشین آالت متحرك 

و داراي لرزش شــدید دینامیکی ( مانند پرســهاي ضـــربه اي، 

گیوتین و... ) به وفور مشـاهده می شود. لذا مالت هاي عادي قادر 

به تحمل چنین نیروهایی نیســتند و الزم است که براي اینگونه 

سازه ها از مالت گروت اپوکســی استفاده شود.گروت اپوکســی 

مالتی 3 جزئی و فاقد روانی است، که براي کار در سـطوح افقی و 

عمودي و باالسري مناسب است و به وفور براي نصـــب و تثبیت 

تجهیزات صـنعتی و ماشـین آالت سـنگین مورد اســتفاده قرار 

میگیرد. از این محصــول به عنوان مالت مقاوم در برابر اسیدها و 

مواد شیمیایی نیز استفاده میشود . ضمن اینکه عالوه بر مقاومت 

هاي مکانیکی بسیار زیاد، از نظـر شیمیایی نیـز در برابر بسـیاري 

از مواد ماننــد روغن، گریس، نفت، نمک ها، اســـید ها، قلیاها و 

بسـیاري از مواد خورنده پایدار است. مالت گروت اپوکســی فاقد 

جمع شدگی است و چسبندگی بسیار خوبی به بتن دارد.

حصول مقاومت هاي مکانیکی باال

 قابلیت چسبندگی بسیار زیاد به فلز و بتن

 بدون انقباض و جمع شدگی 

مقاومت باال در برابر ارتعاشات دینامیکی 

مقاومت باال در برابر ضربه و لرزه هاي سازه اي

استحکام شیمیایی عالی در برابر مواد خورنده

جریان پذیري عالی به لحاظ روانی مطلوب

قابلیت خود تراز شوندگی  

Epoxy Grout ( 3 Part )

گروت اپوکسی (3 جزئی)

مناسب براي ریختن زیر بیس پلیت هایی که نیاز به بهره برداري 

سریع دارند.

قابلیت نصب و تثبیت ریل جرثقیل ها و ریل هاي راه آهن

مناسب برايکارگذاري ( کاشت ) آرماتورها

پر نمودن فضاي خالی زیر شاسی ها و بیس پلیت ها

ثابت سازي ماشین آالت ایستا در پاالیشگاهها، پتروشیمی ها و 

نیروگاه ها و محیط هاي مجاور سوخت

قابلیت پر نمودن فضاي خالی اطراف بولت ها 

ثابت سازي ماشین آالت سنگینب ا ب ار دینامیکی روي فونداسیون

مناسب براي نصب و ثابت سازي سنگ شکن ها و ماشین آالت 

سنگبري

بر پایه رزین هاي اپوکسی  پلی آمین

مالت اپوکسی 3 جزئی براي تثبیت ماشین آالت صنعتی

مکانیزم اثر

تکنولوژي اپوکسی در واقع یک هم بسپار ترموست، یا به اصطالح 

سخت شونده گرما سخت است که از دو جزء رزین اپوکســــی و 

هاردنر اپوکسـی ( سخت کننده یا فعالسـاز ) تشـکیل شده است. 

رزین اپوکسی از بسپارهایی با زنجیر کوتاه که در انتهایشـان یک 

گروه اپوکسـاید قرار دارد، تشــکیل می شود که پس از ترکیب با 

هاردنر طی زمانی مشخص واکنش نشـان داده و با تکمیل پیوند، 

خشـک می شوند. این مواد ( رزین اپوکسـی و هاردنر اپوکسـی ) 

پس از اضافه شـدن به ماتریس سـیمان شـروع به واکنش سـریع 

نموده و گیرش و مقاومت زودرس را، بسیار باالتر از شرایط نرمال 

فـراهم مــی کند. همچنین به دلیل عدم وجود آب و یا هــرگونه 

حالل در اجزاي گروت اپوکســـــی، هیچ گونه انقباض و یا جمع 

شدگی در حین و بعد از گیرش و سـخت شـدن، به وجود نخواهد 

آمد.  



109

 روش مصرف

کلیه سطوح مورد نظر براي اجراي گروت اپوکسی باید عاري از 

هرگونه آلودگی و چربی و رنگ و ... باشد.

سطح زیر کار باید خشـــــک و عاري از رطوبت باشد ( رطوبت 

موجود در بتن نیز کمتر از 6 درصد باشد).

در صورت وجود نقاط سست روي مقطع ، به روشهاي مکانیکی 

برطرف شود. 

توجه نمایید سطوحی که روي آنها قرار است گروت اپوکســـی 

اجرا شود باید به گیرش نهایی 28 روزه رسیده باشد.

سطوح فلزي در تماس با مالت گروت اپوکســـــی باید چربی 

زدایی شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

جزء    :مایع بیرنگ

جزء    :مایع بیرنگ

10+ تا 30+ درجه سانتیگراد

رنگ

وزن مخصوص 

بهترین دماي نگهداري

جزء    :پودر طوسی

A

B

C

1/8 gr/cm

گروت ریزي زیر بیس پلیت ها :

نکات :

آماده سازي در شرایط با رطوبت نســبی بیشــتر از 75 درصد 

نباید انجام شود.

در مورد فضـــاهاي باز، خارج از ساعات روز، نباید آماده سازي 

سطح صورت پذیرد.

آماده سازي سطوح در دماي کمتر از 5 درجه سانتیگراد و کمتر 

از 3 درجه سانتیگراد، باالي شبنم نباید انجام شود.

روش مصرف :

جــزء پودري را  آرام آرام ( در مدت زمان حدود یک دقیقه ) به 

محلول مایع اضافه نمایید و همزمان توسط همزن برقی میکس 

نمایید تا مخلوطی همگن و یکنواخت حاصل شود.

مالت گروت اپوکســی حاصل را با  ارتفاع مناسب و بصـــورت 

پیوســـته از یک طرف بریزید. چنانچه ســـطح مقطع بزرگ و 

طوالنی است، کمی ارتفاع ریزش را  افزایش دهید تا فشــــــار 

ریزش افزایش یافته و گروت راحت تر نقاط دور دست را پر کند.

دو جزء مایع ( رزین و هاردنر) را توســط همزن برقی ( دریل + 

پره) به مدت حداقل 1 دقیقه ترکیب نمایید.

نکات :

دقت شود در شرایط آب و هواي گرم، دماي اجزاي اختالط قبل 

از ترکیب بین 20 تا  25 درجه سانتیگراد حفظ شود.

اجراي گروتا پوکسی حداکثرت ا 15 دقیقهپ سا ز میکسا نجام شود.         

همیشه اجزاي گروت اپوکسی را به نسـبتتعیین شده ( مطابق 

بسته بندي ) ترکیب نمایید.

همیشـه مقداري از اجزاي گروت اپوکسـی را ترکیب نمایید که 

در همان دقایق اولیه مورد استفاده قرار گیرد.

هرگز حالل و یا ســایر مواد اضــافی را جهت رقیق ســازي، به 

اجزاي اختالط گروت اپوکسی اضافه نکنید.          

 میزان مصرف

با اندازه گیري حجم مقطع مورد نظر و دانسـتن وزن مخصــوص 

گروت اپوکسی، قابل محاسبه است.

کاشت میلگرد :
با کاســــتن حجم میلگردي که کارگذاري می شــــود از حجم 

سـوراخی که بدین منظور حفر شـده اســت، حجم ناحیه گروت 

ریزي به دست می آید و با ضرب این مقدار در وزن مخصــــوص، 

میزان مصرف قابل محاسبه است.

ایمنی

هنگام اختالط گروت از تنفس مستقیم جلوگیري کنید.

این ماده به هیچ عنوان نباید با چشم تماس داشته باشد.

گروت اپوکسی جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط زیسـت 

نمی باشد.

این ماده به هیچ عنوان نباید بلعیده شود.

در صورتب رخوردب ا پوست یا چشم فوراً ب ا  آب شیرین شسته شود.

نگهداري

بسته بندي                            

مجموعه 10 کیلویی

شرایط: دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 
نور خورشید

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

ب هترین دماين گهداري:  10+ ا لی 30 +  درجه

پودر+مایعحالت

3

استاندارد
ASTM C 1181 D 695
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شرح

خواص و اثرات

مهم ترین و حسـاس ترین بخش در سازه هاي فوالدي، نصــب و 

تثبیت آنها بر روي بیس پلیت هاي فونداسیون می باشد. نصــب 

بیس پلیت روي فونداسیون باید بدون خطا در نصــب و با در نظر 

گرفتن کلیه نکات و ریزه کاري هاي مربوطه صورت پذیرد. پس از 

نصب بیس پلیت ها توسط انکر بلت ها و بستن مهره و تراز نمودن 

سـطح بیس پلیت و اطمینان از تثبیت درسـت پلیت ها در محل 

خود، مطابق نقشه اجرایی، در نهایت مالت ریزي زیر بیس پلیت، 

مهم ترین کار براي اتمام فرآیند نصـب بیس پلیت ها روي صفحه 

می باشـد. اسـتفاده از مالت ها یا بتن هاي معمولی به دلیل عدم 

مقاومت کافی و همچنین جمع شدگی آنها در اثر از دسـت دادن 

آب اختالط، در فرآیند گیرش، گزینه مناســـبی نمی باشـــد و 

میتواند در اثر از دست دادن آب و جمع شدگی، باعث نشــســت 

کردن سازه شود. جهت حل این معضـــــل مالتهاي آماده بدون 

انقباض و توانمند ساختمانی، با نام گروت فرموله و تولید شده اند. 

گروت هاي پایه سیمانی بسـیار توانمند تر از مالتهاي ساختمانی 

می باشند و عالوه بر داشـتن مقاومت باال، به لحاظ فرموالسـیون 

ویژه خود، خواص ویژه اي را براي نصـــب صفحه ستون ها ایجاد 

می کنند.گروت پایه ســیمانی ویژه، عالوه بر داشـــتن مقاومت 

باالتر، روانی مطلوبی نیز دارد. این امر جاري شـــدن مالت را زیر 

صفحات تکیه گاه تســــهیل می کند. همچنین در فرموالسیون 

گروت هاي سـیمانی از موادي اسـتفاده شـده اســت که موجب 

افزایش حجم مالت می شود که این خاصـیت ویژه، کاهش حجم 

حاصـل از هیدراسـیون سـیمان را جبران می کند و موجب عدم 

انقباض و جمع شدگی مالت پس از خشک شدن خواهد شد. این 

پارامتر در نصب و تثبیت صفحات تکیه گاهها بر روي فونداسیون 

بســـــــیار حائز اهمیت است. در ترکیب گروت پایه سیمانی از 

روانســازهاي پودري استفاده شده است که عالوه بر ایجاد روانی 

در مالت، به دلیل خاصیت کاهندگی آب، در نهایت دسـتیابی به 

افزایش کارایی مالت در حالت خمیري

حصول مقاومت فشاري 65 مگا پاسکال

تحمل و مقاومت در برابر تغییر شکل گروت در برابر بارهاي وارده 

تا 200 درجه سانتیگراد 

کاهش نفوذ پذیري و جذب آب 

حفاظت میلگردها و آرماتورها در برابر خوردگی

 حصول مقاومت هاي مکانیکی باال

امکان کنترل جمع شدگی پالستیک بتن به واسطه انبساط گازي

مقاومت باال در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان

داراي انبساط ( تغییر حجم ) کنترل شده

امکان بهره برداري سریع تر از سازه

Special Cement Grout

گروت سیمانی ویژه

مالت آماده ساختمانی توانمند و  بدون انقباض

مناسب براي نصب و تثبیت بیس پلیت ها

مقاومت باالتري را ممکن می کنند. همچنین خاصــــیت روانی 

گروت، موجب روندگـی عالـی مالت تا نقاط دورتـر و پـر کـردن 

آســــانترمقاطع با تراکم آرماتور باال بدون نیاز به ویبراتورخواهد 

شد. گروت پایه سیمانی نســــــبت به مالتهاي عادي از کارایی 

باالتري جهت پر کردن مقاطع در حالت خمیري برخوردار است و 

در برابر تغییرات دمایی مقاومت باالیی دارد. 
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دستیابی به مقاومت اولیه زودرس بدون نیاز به استفاده از مواد 

تسریع کننده گیرش

عدم زنگ زدگی فوالد به دلیل عدم وجود سنگدانه هاي آهنی 

و کلراید در فرموالسیون گروت سیمانی

مقاومت در برابر بارهاي استاتیکی باال

عدم ترك خوردگی پس از سخت شدن مالت

قابلیت پمپ پذیري و جریان پذیري گروت

عدم ترك خوردگی ناشی از انقباض و جمع شدگی

مقاومت باال در برابر شرایط جوي

کاربردها

نصب ماشین آالت صنعتی مانند ژنراتورها، ت وربینها،کمپرسورها، 

موتور هاي دیزل وب ه طور کلی ماشـین آالتی کهت حتا رتعاش قرار 

دارند. 

مناسب براي گروت ریزي پایه پلها و پرکردن فضاي خالی مابین 

ستون و پل

قابلیت کاشت میلگرد تا قطر 8 سانتیمتر با گروت سیمانی

امکان استفاده از مالت گروت پایه سـیمانی ویژه به عنوان مالت 

آماده در کارهاي عمومی و داخلی ساختمان

مناسبب راي پرکردن فضاي خالیب ین صفحه ستون و فونداسیون

امکانا ستفادها ز گروتب ه عنوان مالت ترمیمی در مقاطع عمیق

تزریق در زیر ساختمان ها و بیس پلیت ها 

 مناسب براي کاشت انکر بولت ها و پایه هاي فنس ها

نصب و ثابت سازي صفحه ستون ساختمانهاي اسکلت فلزي

مناسـبب راي مالت ریزيا طرافل وله هاي عبور آبا ز جداره هاي 

ب ه عنوان یک مالت آبب ند بتنی،

امکان گروت ریزي زیر ریل هايا نتقال در کارخانجات صنعتی

    ASTM C1107استاندارد

گروت پایه سـیمانی ویژه از سـیمان، سـنگدانه دانه بندي شــده، 

روانساز پودري، الیاف پلی پروپیلن و مواد منبسط کننده، فرموله و 

تولید شده اسـت، که هر کدام به سـهم خود تأثیراتی را روي ارتقاء 

خواص مالت و توانمند تر شدن مالت آماده گروت، نســـــبت به 

مالت هاي آماده ساختمانی ایفا می کنند. وجود سنگدانه با  اندازه 

مشـــخص، امکان ساخت مالت توانمند با دانه بندي کنترل شده 

بدون خاك را حاصل خواهد نمود. وجود روانســازهاي پودري در 

فرموالسیون تولید گروت پایه سیمانی، موجب نیاز کمتر گروت به 

مکانیزم اثر

آب ، براي تبدیل شدن به خمیر و مالت خواهد شـد، که در نهایت 

عالوه بر افزایش روانی ، افزایش مقاومت فشــاري و سایر مقاومت 

هاي مکانیکی را به دنبال خواهد داشــــــت. الیاف پلی پروپیلن 

موجود در ساختار گروت نیز با  افزایش مقاومت سایشــی و ارتقاء 

برخی خواص مکانیکی مالت، نقش مهمی را در ســـاختار گروت 

سیمانی ایفا می کند. مواد منبســــط کننده ویژه، یا مواد جبران 

کننده انقباض موجود در گروت، یکـی از مهم تـرین خواص ویـژه 

گـروت یعنـی عدم انقباض و جبـران کاهش حجم مالت، در اثــر 

هیدراسیون و از دست دادن آب را تامین می کند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

2/35 3gr/cm

پودر

خاکستري

460

حالت

رنگ

وزن مخصوص گروت آماده

مقاومت فشاري 1 روزه 

مقاومت فشاري 3 روزه

مقاومت فشاري 7 روزه

مقاومت فشاري 28 روزه

مقدارپ ودر موردن یازب راي 1متر مکعب 

mpa

530

550

590

2150

4:30

2/5% انبساط 

850مقاومت فشاري 90 روزه 

75مقاومت خمشی 7 روزه  mpa

85مقاومت خمشی 28 روزه  mpa

kg

زمان گیرش اولیه 

mpa

mpa

mpa

mpa
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توجه نمایید که همیشه مقداري از پودر گروت را با  آب ترکیب 

نمایید که حداکثر تا 30 دقیقه پس از اختالط، مورد مصـــرف 

قرار گیرد.

چنانچه روي سطح بتنی که گروت روي آن اجرا می شود، نقاط 

سست یا پوسته وجود دارد توسط ساب یا واتر جت و یا هرگونه 

عملیات فیزیکی دیگر، زدوده شود تا حدي که به سطح مقاوم و 

قابل اطمینان دسترسی پیدا شود.

براي ســاخت گروت خمیري 3/5 لیتر آب و براي تولید گروت 

روان 4/5  لیتر آب به ازاي هر کیسه 25 کیلوئی مورد نیاز است.

براي جلوگیري از ایجاد حباب هنگام ریختن خمیـر گـروت به 

عنوان یک سیال در گروت ریزي هاي حجیم، از هد باکس و در 

گروت ریزي هاي کم حجم، از یک ورق به عرض 50 سانتیمتر، 

که طول آن به اندازه دیواره قالب، در قســـمت مورد نظر براي 

ریختن با شیب 45 درجه در نظر گرفته شـده اسـت، اسـتفاده 

شود تا سیال گروت بصورت یکنواخت و ممتد حرکت کند.

فاصله بین قسـمت زیرین صفحه ها با سطح بتن باید حداقل 1 

سانتیمتر باشد.

سطح مورد نظر براي گروت ریزي را قبل از اجراي گروت باید با 

آب آشـامیدنی اشـباع نمایید تا آب گروت پس از اجرا توســط 

سطح خشک جذب نشده و ترك نخورد.

پودر را  آرام آرام در حالی که همزن برقی ( دریل + پره ) روشن 

است، به آب بیافزایید و تا حصـــول مخلوطی همگن، عملیات 

میکس را  ادامه دهید.

ارتفاع قالبهاي مورد نظر براي گروت ریزي، 2  الی 5 سانتیمتر 

باالتر از بیس پلیت ها در نظر گرفته شود.

ظرفی مناســـب براي اختالط پودر آماده گروت با آب انتخاب 

نمایید که ظرفیت مناسب براي ترکیب یک کیسه گروت با آب  

را داشته باشد.

توجه نمایید اضـافه کردن هرگونه ماده افزودنی و یا سـیمان و 

سطوحی که قرار است روي آنها گروت ریزي شود، می بایسـت 

حداقل به سن 7 روزه رسیده باشد.

از قرار گیري پلیت ها در محل خودا طمینان حاصـل فرمایید و در 

صورتن یاز توسط تراز، صافب ودنب یس پلیت ها را کنترلن مایید.

کلیه ســطوح مقاطعی که در تماس با گروت خواهند بود ، باید 

عاري از هرگونه آلودگی و چربی و روغن و غبار و ... باشند.

قالبهاي مورد نظر براي گروت ریـزي باید در بـرابـر خـروج آب 

نفوذناپذیر باشند.

روش مصرف

 پیشــنهاد می شود در شرایط هواي گرم براي ایجاد تعادل در 

دماي داخلی گروت، از آب سرد جهت اختالط استفاده شـود و 

در شرایط آب و هواي سرد نیز از آب گرم براي اختالط استفاده 

شود. 

پس از پایان گروت ریزي و رســـــیدن گروت به گیرش اولیه، 

پیشـــــــنهاد می شود روي قالب و ادوات را با یک الیه گونی 

مرطوب پوشـانده و جهت جلوگیري از تبخیر آب داخل گروت، 

سـطح گونی را مجدد با نایلون بپوشــانید. پس از گروت ریزي 

باید به مدت 7 روز کیورینگ سطحی انجام شود.

دماي محیط در زمان گـروت ریـزي باید در بازه ي دمایـی 5 تا 

30 درجه ســـانتیگراد باشـــد. دماي باالي 30 درجه موجب 

تســــریع گیرش و دماي زیر 5 درجه موجب تأخیر در گیرش 

اولیه گروت خواهد شد.

عملیات گروت ریزي باید همواره از یک طرف انجام شــــود و 

تحت وزن و فشار سیالیت خود به دیگر نقاط جریان یابد و براي 

جریان پذیري بهتر مـی توان از میله یا زنجیـر فلـزي به عنوان 

کمکی اســتفاده نمود. چنانچه مقطع بزرگ باشــد می توان با 

افزایش ارتفاع، فشار سیال را  اضافه تر نمود. براي گروت ریزي 

مقاطع خیلی بزرگ بهتر است توسـط قالب هاي موقت، مقطع 

مورد نظر را به بخش هاي کوچکتر تقسیم نمایید.

سنگدانه به ترکیب گروت آماده مجاز نمی باشد.

دقت نمایید می توان با تأمین فضـــاي خالی مناسب زیر بیس 

پلیت ها، از حبس شدن هواي اضافی جلوگیري نمود.

توجه نمایید در هواي گرم و سرد پودر گروت باید در بســــته 

بندي اولیه و فضاي سرپوشیده قرار گیرد.
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میزان مصرف

با محاسبه حجم مقطع و با در نظـر گرفتن وزن مخصوص گروت 

پایه سیمانی آمـاده، می توان میـزان مصـرف گروت را مشـخص 

نمـود، اما عمـوماً میزان مصــرف گروت 2350 کیلوگرم به ازاي 

هر متــر مکعب فضـــا می باشد. هر کیســــه 25 کیلوگرمی از 

محصــول گروت پایه سیمانی ویژه، حدود 13 لیتـر فضـــا را پر 

میکند.

ایمنی

این ماده جزء مواد ســـــمی و آتش زا و خطرناك براي محیط 

زیست نمی باشد.

در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم با آب شیرین شسته 

شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

هنگام اختالط گروت از تنفس مستقیم جلوگیري کنید.

از دستکش، عینک ایمنی و ماسک مناسب استفاده کنید.

نگهداري

بسته بندي                            

کیسه 25 کیلویی

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید

 بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه



Expand Cement Grout

گروت منبسط شونده

مالت آماده ساختمانی توانمند با خاصیت انبساطی

مناسب براي نصب و تثبیت بیس پلیت ها

شرح

پسا ز جاي گذاري و ترازن مودن صفحه ستون ها ون صبا نکرب لت ها، 

در مرحلهب عدين صــب و تثبیتب یس پلیت ها روي فونداسیون، در 

ســــازه هايا ســــکلت فلزيا ز دغدغه هاي مهمب راي مجریان و 

ب ا توجهب ها ینکه  ب ا توجهب ه حســــاسیتب اال و کارفرمایان میب اشد.

ا نقباض مالت معمولی در شـرایط آب و  پیشب ینی جمع شـدگی یا 

ب ه مالتی  ن یاز هوایی مختلفب ه راحتی قابلا ندازه گیرين یســــت،

ا ثرات  ب هن ام گروت سـیمانیا ســت، که خاصب ا فرموالسـیون ویژه

ناشــیا زا نقباض مالت را جبرانن ماید. در وضـــعیت هاي خاصب ا 

ا مکانا ز دست رفتنب یشتر آب مالت،  توجهب ه شرایط ویژه آب و هوا،

ا ین حالت  ا ثر دماي هوا و عدم کیورینگ مناســب وجود دارد. در در

ب تواند  ن ظر گرفته شود تا ا نبسـاط آزادب یشـتري در بایدب راي گروت،

ا زا ین رو  انقباضب ه وجود آمده درا ثـر تبخیــر آب را جبــرانن ماید.

ا ز گروت منبسـط شونده، گزینه مناسبب راي گروت ریزي  استفاده

ب ه  ب ه شـرایط خاص محیطین یاز زیر صفحه ستون هاییا ست کهب نا

انبساط آزادب یشتري دارد.

گروت پایه سیمانی انبســـاطی از سیمان، سنگدانه با دانه بندي 

خاص، الیاف پلی پروپیلن، روانساز پودري و مواد منبسـط کننده 

مالت فرموله و تولید شده است.گروت سیمانی منبســـط شونده 

مالتی توانمند با زمان کارپذیري مناسـب و داراي مقاومت اولیه و 

نهایی باال و زودرس است. پارامترهاي مقاومتی حاصله از مصـرف 

گروت منبسط شونده نسبت به مالتهاي سیمانی معمولی بسـیار 

باالتر و توانمندتر خواهد بود. این محصـــول هنگام ترکیب با آب 

داراي خصـوصیات انبسـاط حجمی دو مرحله اي است. انبسـاط 

اولیه حاصل تصـعید گازها بوده و هنگام ترکیب پودر با آب اتفاق 

می افتد و فاز دوم نیز در اثر واکنش شیمیایی گیرش مالت اسـت 

که یک یا دو روز بعـد از اختالط مالت گروت منبسط کننده آغاز 

می شـود.   

خواص و اثرات

میزان نفوذپذیري کمتر نسبت به مالت هاي معمولی

قابلیت پمپ پذیري و جریان پذیري ایده آل

ممانعت از انقباض ناشی از جمع شدگی پالستیک

عدم ترك خوردگی و ایجاد درز بعد از سخت شدن

کارپذیري باال بدون آب انداختگی و جدا شدگی

خواص روانی و کارپذیري باال

عدم انقباض مالت به واسطه انبساط کنترل شده

مقاومت باال در برابر شرایط جوي مختلف

ممانعت از خوردگی فوالد بدلیل عدم وجود ســـــنگدانه هاي 

فلزي و کلراید در ساختار گروت منبسط شونده

مقاومت باال در برابر نیروهاي استاتیکی زیاد

امکان بهره برداري سریع تر از سازه

حصول مقاومت اولیه باال و امکان بارگذاري زودهنگام

ترکیب با حداقل میزان آب و حصول روانی مطلوب

افزایش چسبندگی بین فوالد و بتن

کاربردها

قابلیت نصب وتثبیت ماشین آالت صنعتی با لرزش و ارتعاش

مناسب براي نصـــب و تثبیت بیس پلیت ها روي فونداسیون، 

درساختمانهاي اسکلت فلزي

114
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امکان گروت ریزي پایه پل ها و پرکردن فضاي خالیب ین ستون و پل

ب لت هنگام  ا ز مناســبب راي پر کردن ســوراخهايب ه جاي مانده

قالبب رداري ( پسا ز خارجن مودنب لت )

مناسبب رايا نجام کارهاي تعمیراتیب ا عمق زیاد

مناسبب راين صب و تثبیت دکل هايب رق

مناسـبب راي گروت ریزي زیر صـفحه پلیت ریل هاي جابجایی و 

انتقال در کارخانجات صنعتی

مناسب براي کاشت آرماتور و انکر بلت

مناسب براي ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته

قابلیت تزریق داخل غالف کابل هاي پیش تنیده

ب تن جهت مقاوم سازي  مناسبب راي پرکردن فضـايب ین فوالد و

تیر و ستون و غالف فلزي

قابلیت پر کردن حفره ها، گودال ها و ...

ب ه عنوان مالت آماده مصـــرف در کارهاي  مناسبب رايا ستفاده

عمومی و داخلی ساختمان

مکانیزم اثر

گروت پایه سیمانی منبسط شونده، متشـکل از سیمان، سنگدانه با 

سایز دانه بندي مشخص، روانساز پودري، الیاف پلی پروپیلن و مواد 

منبسـط کننده ( ضد انقباضی )  می باشد که هر کدام به سهم خود 

تأثیراتی را روي ارتقاء خواص مالت گروت ســــــیمانی در حالت 

خمیري و سخت شده ایفا می کنند. وجود سنگدانه دانه بندي شده 

در فرموالسیون تولید گروت منبسـط شونده، امکان ساخت مالت 

توانمند با دانه بندي کنترل شـده و بدون وجود خاك یا ســنگدانه 

هاي بســـیار ریز و شکننده را حاصل خواهد نمود. روانســـازهاي 

پودري موجود در فرموالسیون تولید گروت منبســــــط شونده، 

موجب نیاز کمتر گروت به آب، براي تبدیل شـدن به خمیر یا مالت 

جهت اسـتفاده می شـود. در نهایت عالوه بر افزایش روانی، افزایش 

مقاومت فشــاري و ارتقاي سایر مقاومت هاي مکانیکی مالت را به 

دنبال خواهد داشت. الیاف پلی پروپیلن موجود در سـاختار گروت 

انبســاطی نیز به سهم خود، با  افزایش مقاومت سایشــی و ارتقاء 

برخی خواص مکانیکی مالت، نقش مهمی را در ســــاختار گروت 

سیمانی منبسـط شونده ایفا می کند. مواد منبســط کننده ویژه یا 

مواد جبران کننده انقباض موجود در گروت سیمانی انبســـاطی، 

یکی از مهم ترین ویژگی هاي گروت منبســـط شونده، یعنی عدم 

انقباض و جبران کاهش حجم مالت در اثر هیدراسـیون و از دسـت 

دادن آب مالت را تأمین می کند. میزان انبسـاط آزاد در نظر گرفته 

شده براي  گروتهاي منبسط شونده نسبت به سایر گروت هاي پایه 

سیمانی بیشتر است.

    ASTM C1107استاندارد

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

2/35 3gr/cm

پودر

خاکستري

460

حالت

رنگ

وزن مخصوص گروت آماده

مقاومت فشاري 1 روزه 

مقاومت فشاري 3 روزه

مقاومت فشاري 7 روزه

مقاومت فشاري 28 روزه

مقدارپ ودر موردن یازب راي 1متر مکعب 

mpa

530

 550

590

2150

4:30

%4 انبساط 

650مقاومت فشاري 90 روزه 

75مقاومت خمشی 7 روزه  mpa

85مقاومت خمشی 28 روزه  mpa

kg

زمان گیرش اولیه 

mpa

mpa

mpa

mpa
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ارتفاع قالبهاي مورد نظر براي گروت ریزي، 2  الی 5 سانتیمتر 

باالتر از بیس پلیت ها در نظر گرفته شود.

براي ســاخت گروت خمیري 3/5 لیتر آب و براي تولید گروت 

روان 4/5 لیتر آب به ازاي هر کیسه 25 کیلوئی مورد نیاز است.

از قرار گیري پلیت ها در محل خود اطمینان حاصـل فرمایید و 

در صورت نیاز توسط تراز، صـاف بودن بیس پلیت ها را کنترل 

نمایید.

چنانچه روي سطح بتنی که گروت منبســــط شونده روي آن 

اجرا می شود نقاط سسـت یا پوسته وجود دارد، توسط ساب یا 

واتر جت و یا هرگونه عملیات فیزیکی دیگر از روي ســــــطح 

زدوده شود تا حدي که به سطح مقاوم برسیم.

دقت شود سـطح بتن براي اجراي گروت باید حداقل به سـن 7 

روزه رسیده باشد.

فاصله بین قســـمت زیرین صفحه ها با سطح بتن باید حداقل 

10 میلیمتر باشد.

کلیه سطوح مقاطعی که در تماس با گروت منبســــط شونده 

خواهند بود، باید عاري از هرگونه آلودگـی و چـربـی و روغن و 

گرد و غبار و ... باشند.

قالبهاي مورد نظر براي گروت ریزي باید در برابـر نفوذپذیـري 

مقاوم باشند تا مانع خروج آب گروت قبل از گیرش شوند.

بـراي جلوگیـري از ایجاد حباب هنگام ریختن خمیـر گـروت 

انبســـاطی، به عنوان یک سیال در گروت ریزي هاي حجیم از 

هد باکس و در گروت ریزي هاي کم حجم از یک ورق به عرض 

50 سانتیمتر، که طول آن به اندازه دیواره قالب در قســــمت 

مورد نظر براي ریختن با شـیب 45 درجه متناسـب اسـت، در 

نظر گرفته شود تا سیال گروت بصـــــورت یکنواخت و ممتد 

حرکت کند.

ســــــطح مورد نظر براي گروت ریزي را قبل از اجراي گروت 

منبسط شونده، باید با آب آشامیدنی اشباع نمایید تا آب گروت 

پس از اجرا، توسط سطح خشک جذب نشده و ترك نخورد.

ظرفی مناسب براي اختالط پودر آماده گروت سیمانی منبسط 

شـونده با آب انتخاب نمایید که ظرفیت مناسـب براي اختالط 

یک کیسه گروت با  آب را داشته باشد.

پودر را آرام آرام در حالی که همزن برقی ( دریل + پره ) روشـن 

است به آب بیافزایید و تا حصــــول مخلوطی همگن عملیات 

میکس را ادامه دهید.

توجه نمایید که همیشه مقداري از پودر گروت منبسـط شونده  

روش مصرف

را با  آب ترکیب نمایید که حداکثر تا 30 دقیقه پس از اختالط 

مورد مصرف قرار گیرد.

توجه نمایید اضـافه کردن هرگونه ماده افزودنی و یا سـیمان و 

سنگدانه به ترکیب گروت آماده مجاز نمی باشد.

عملیات گروت ریزي باید همواره از یک طرف انجام شــــود و 

تحت وزن و فشـار سیالیت خود به دیگر نقاط جریان یابد. براي 

جریان پذیري بهتر مـی توان از میله یا زنجیـر فلـزي به عنوان 

کمکی اسـتفاده نمود . چنانچه مقطع بزرگ باشــد می توان با 

افزایش ارتفاع، فشار سیال را  اضافه تر نمود. 

دقت نمایید می توان با تأمین فضـــاي خالی مناسب زیر بیس 

پلیت ها، از حبس شدن هواي اضافی جلوگیري نمود.

توجه نمایید در هواي گرم پودر گروت سیمانی منبسط شونده، 

باید در بســـته بندي اولیه و فضــــاي سرپوشیده قرار گیرد. 

پیشـــنهاد می شود در شرایط هواي گرم براي ایجاد تعادل در 

دماي داخلی گروت، از آب سرد جهت اختالط استفاده شـود و 

در شرایط آب و هواي سرد نیز از آب گرم استفاده شود. 

پس از پایان گروت ریزي و رســـــیدن گروت به گیرش اولیه، 

پیشـــــــنهاد می شود روي قالب و ادوات را با یک الیه گونی 

مرطوب پوشـانده و جهت جلوگیري از تبخیر آب داخل گروت، 

سـطح گونی را مجدد با نایلون بپوشــانید. پس از گروت ریزي 

باید به مدت 7 روز کیورینگ سطحی انجام شود.

دماي محیط در زمان گــروت ریـــزي باید در بازه ي 5 تا 30 

درجه سانتیگراد باشد. دماي باالي 30 درجه موجب تســـریع 

گیرش گـروت و دماي زیـر 5 درجه موجب تأخیـر در گیـرش 

مالت گروت منبسط شونده خواهد شد.

براي گروت ریزي مقاطع خیلی بزرگ بهتر است توسط قالب هاي 

موقت، مقطع مورد نظر را به بخش هاي کوچکتر تقسیم نمایید.
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میزان مصرف

 هر کیسـه 25 کیلوگرمی گروت منبسـط شونده، حدود 13 لیتـر 

فضا را پر می کند.

با محاسبه حجم مقطع و با در نظـر گرفتن وزن مخصــوص گروت 

منبســط شونده، می توان میـزان مصــرف گروت پایه سیمانی با 

خاصیت انبســاطی را براي مقطع مورد نظر مشـــخص نمـود. اما 

عمـوماً میزان مصـرف گروت منبســط شونده 2350 کیلوگرم به 

ازاي هر متــر مکعب فضا می باشد.

ایمنی

نگهداري

بسته بندي                            

کیسه 25 کیلویی در صورت برخورد با پوست یا چشـــــم باید فوراً با آب شیرین 

فراوان شسته شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

هنگام اختالط گروت از تنفس مستقیم جلوگیري کنید.

هنگام اجرا از دستکش، عینک ایمنی و ماسک مناسب استفاده 

کنید.

 بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید
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Nano Cement Grout

گروت ریزدانه (نانو گروت)

مناسب براي گروت ریزي در مقاطع متراکم

مالت آماده ساختمانی توانمند و بدون انقباض

شرح

بســـــیاري از مقاطع بتنی وجود دارد که بنا بر شرایط خاص و با 

توجه به محاسبات سازه اي، میزان تراکم آرماتور بندي آنها بسیار 

باالسـت و در برخی نقاط این تراکم به اندازه اي باالسـت که اجازه 

عبور ســنگدانه هاي مالت را نمی دهد. عالوه بر این ویبره نمودن 

این مقاطع پر تراکم نیز کار بســـیار سختی است. به همین دلیل 

گروت ریزي مقاطع  با تراکم میلگردهاي باال، همواره دغدغه مهم 

براي مجریان محترم می باشــــد. در مقاطع با تراکم آرماتور باال 

ممکن اســت ســایز ســـنگدانه هاي موجود در گروت هاي پایه 

ســیمانی نرمال، مانع از جاري شــدن یکپارچه و همگن مخلوط 

گروتبه همه نقاط مقطع مورد نظر شــــــــده و در برخی نقاط 

پرتراکم، سنگدانه ها گیر کنند و در نهایت مخلوط بتنی در برخی 

نقاط با ضعف سنگدانه مواجه شود. در راستاي حل این معضـــل 

باید مالت با دانه بندي مناسـب فرموله و تولید شــود، تا بتواند به 

راحتی از البالي تراکم میلگردها عبور نموده و در عین حال داراي 

روانی مطلوبی باشـد و نیاز به ویبره نداشـته باشــد. بدین منظور 

استفاده از گروت پایه سیمانی ریز دانه گزینه مناسـبی اسـت و به 

دلیل دانه بندي سـنگدانه ها حداکثر تا یک میلیمتر، به راحتی از 

میان نقاط پر تراکممیلگردي عبور می کنند. گروت هاي سیمانی 

ریز دانه،  نوعـی مالت آماده ریـز دانه پـر مقاومت و بدون انقباض 

هســتند که بر پایه سیمان، سنگدانه هاي دانه بندي شده، الیاف 

پلی پروپیلن، روانسازهاي پودري و مواد منبسـط کننده، فرموله و 

تولید شده اند. این محصـول با توجه به ساختار ویژه و دانه بنـدي 

اجـزاء سازنده اش، براي پر نمودن فضاي خالی زیر بیس پلیت ها، 

اجراي فونداسیون هاي ماشـین آالت سـنگین و زیر سـازي هاي 

فوالدي و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته بســــیار مناسب 

میباشد. از خصوصیات ویژه گروت ریز دانه یا نانو گروت، این است 

که با توجه به دانه بندي ریز و روانی مطلوب، به راحتـی در مقاطع 

بتنی جاري شــــده و نیاز به اعمال ویبره جهت متراکم نمودن و 

انسجام یافتن مالت نیست.  

خواص و اثرات

کاربردها

 امکان ایجاد انبساط هاي کنترل شده 

کسب مقاومت اولیه و نهایی باال در سنین اولیه گروت

کاهش نفوذ پذیري بیشتر، نسـبت به سایر گروت هاي سیمانی 

مشابه با توجه به عدم کسري فیلر و ریز دانه

 بدون ترك خوردگی پس از سخت شدن

 بدون انقباض و جمع شدگی حین فرآیند گیرش و پس از آن

حصول روانی مطلوب بدون نیاز به افزودن فوق روان کننده

داراي میزان انبساط آزاد کنترل شده

مقاومت باال در برابر بارهاي استاتیکی زیاد

نیاز به حداقل میزان آب، براي اختالط به لحاظ وجود فوق روان 

کننده در فرموالسیون تولید گروت ریزدانه

سرعت سخت شدن زیاد پس از اجرا 

سـهولت اسـتفاده در مقاطع با تراکم آرماتور باال، به دلیل روانی 

مطلوب و دانه بندي ریزتر

داراي انبساط مهار شده و قابل کنترل

حصول روانی مطلوب بدون ایجاد آب انداختگی و جداشدگی

قابلیت بارگـذاري زود هنگام و بهـره برداري سـریع تر از سـازه   

               

ا جراي فونداسیون هاي ماشین آالت سنگین ون صب وث ابت سازيآن ها

 زیر سازي هاي فوالدي و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته

مناسبب رايپرن مودن فضاي خالی زیرب یسپ لیت های ا صفحه ستون ها
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قابلیت پـر کـردن محل هاي خالــی بین دو بتن که نیاز به بتن 

مقاوم دارند

مناسبب راياجرايب تن هاي مقاوم زیر فونداسیون ها

قابلیت پر کردن فضاي خالی بین پایه و عرشه پل

مناســـب برايا نجام کارهاي بنایی و تعمیراتی داخل آپارتمان و 

خانه به عنوان یک مالت آماده با مقاومت باال

مناسبب رايا ستفادهب ه عنوانب تن جدیدب رايا جرا رويب تن قدیم

امکان پر نمودن حفره ها، شکاف ها و گودال ها 

مناسب براي نصب و تثبیت ستون و دیوارهاي پیش ساخته

 پر نمودن و کاشت فضاي اطراف آرماتورها و انکربولت ها

 قابلیت پر کردن فضاي زیر ریل هايا نتقال در کارخانجات صنعتی

گروت ریزي محل بولت ها و باکس هاي بتنی

مناسب براي استفاده به عنوان مالت ترمیمی در مقاطع عمیق

مکانیزم اثر

گروت پایه سیمانی ریز دانه یا نانو گروت متشـــــکل از سیمان، 

سنگدانه هاي دانه بندي شده تا قطر 1 میلیمتر، روانسـاز پودري، 

الیاف پلی پروپیلن و مواد منبسـط کننده می باشد که هر کدام به 

سهم خود تأثیراتی را روي ارتقاء خواص مالت در حالت خمیري و 

یا سخت شده، ایفا می کنند. وجود سنگدانه هاي دانه بندي شده 

ریز دانه، براي نانو گروت، امکان ســـــاخت مالت توانمند با دانه 

بندي کنترل شـــده ( بدون خاك) را حاصـــل خواهد نمود. نانو 

گروت به لحاظ داشــتن دانه بندي ریز (حداکثر قطر 1 میلیمتر)  

قدرت جاري شدن و پخش شدن آسانتري نســبت به گروت هاي 

معمولی، در مقاطع پر تـراکم و با حجم کم دارد. از طـرفـی وجود 

روانســـــازهاي پودري در فرموالسیون گروت ریزدانه نیاز پودر 

گروت به آب را براي تبدیل شـــــــدن به خمیر و  مالت کاهش 

میدهد. در نهایت عالوه بر افزایش روانـی و ارتقاي خواص جـریان 

پذیري و خود متراکم شوندگی، افزایش مقاومت فشــاري و سایر 

مقاومت هاي مکانیکی مالتگروت ریزدانه حاصـل خواهد شــد. 

الیاف پلی پروپیلن موجود در ســـاختار نانو گروت نیز با  افزایش 

مقاومت سایشــی و ارتقاء برخی خواص مکانیکی، نقش مهمی را 

در ساختار گروت پایه سیمانی دانه ریز، ایفا می کند. مواد منبسط 

کننده ویژه، یا مواد جبران کننده انقباض موجود در گروت یکی از 

مهم ترین ضــــعف هاي موجود در مالتهاي معمولی را که ایجاد 

ترك و جمع شـدگی در اثر از دســت دادن آب میباشــد، جبران 

میکند و انبساط آزاد کنترل شده اي براي گروت حاصل می کند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

2/35 3gr/cm

پودر

خاکستري

440

حالت

رنگ

وزن مخصوص گروت آماده 

مقاومت فشاري 1 روزه 

مقاومت فشاري 3 روزه

مقاومت فشاري 7 روزه

مقاومت فشاري 28 روزه

مقدارپ ودر موردن یازب راي 1متر مکعب 

510

540

580

2150

4:30

%2/5 انبساط 

630مقاومت فشاري 90 روزه 

75mpaمقاومت خمشی 7 روزه 

85mpaمقاومت خمشی 28 روزه 

kg

زمان گیرش اولیه 

استاندارد

ASTM 942                ASTM C476

mpa

mpa

mpa

mpa

mpa
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توجه نمایید که همیشـــه مقداري از پودر گروت پایه سیمانی 

ریز دانه را با آب ترکیب نمایید که حداکثـر تا 30 دقیقه پس از 

ظرفی مناسب براي اختالط پودر آماده گروت سیمانی ریز دانه  

با  آب انتخاب نمایید که ظرفیت اختالط یک کیسـه نانوگروت 

با  آب را داشته باشد.

سطح مورد نظر براي گروت ریزي را قبل از اجراي گروت ریز دانه 

باید با آب آشــامیدنی اشـــباع نمایید تا آب گروت پس از اجرا، 

توسط سطح خشک جذب نشده و ترك نخورد.

پودر را آرام آرام در حالی که همزن برقی ( دریل + پره ) روشـن 

است به آب بیافزایید و تا حصــــول مخلوطی همگن عملیات 

میکس را  ادامه دهید.

براي ســاخت گروت خمیري 3/5 لیتر آب و براي تولید گروت 

روان 4/5 لیتر آب به ازاي هر کیسه 25 کیلوئیمورد نیاز است.

دقت شــود ســطح ســیمانی یا بتنی که گروت روي آن اجرا 

میشود، حداقل میبایست به سن 7 روزه رسیده باشد.

از قرار گیري پلیت ها در محل خود اطمینان حاصـل فرمایید و 

در صورت نیاز توسـط تراز، هموار بودن بیس پلیت ها را کنترل 

نمایید.

کلیه ســـطوح مقاطعی که در تماس با گروت دانه ریز خواهند 

بود، باید عاري از هرگونه آلودگی و چربی و روغن و گـرد و غبار 

و ... باشند.

چنانچه روي ســـــطح بتنی که گروت ریز دانه، روي آن اجرا 

میشـود، نقاط سسـت یا پوسته وجود دارد، توسط ساب یا واتر 

جت و یا هرگونه عملیات فیزیکی دیگر نســـبت به زدودن آنها 

اقدام نمائید تا به سطح مطمئن و مقاوم براي اجرا برسیم.

قالبهاي مورد نظر براي گروت ریزي باید در برابـر نفوذپذیـري 

مقاوم باشند.

ارتفاع قالبهاي مورد نظر براي گروت ریزي، 2  الی 5 سانتیمتر 

باالتر از بیس پلیت ها در نظر گرفته شود.

بـراي جلوگیـري از ایجاد حباب هنگام ریختن خمیــر گــروت 

ســـیمانی دانه ریز، به عنوان یک ســـیال در گروت ریزي هاي 

حجیم از هد باکس و در گروت ریزي هاي کم حجم از یک ورق به 

عرض 50 سانتیمتر که طول آن به اندازه دیوار قالب در قســمت 

مورد نظر براي ریختن با شـیب 45 درجه اســت، در نظر گرفته 

شود تا سیال نانو گروت بصورت یکنواخت و ممتد حرکت کند.

فاصله بین قســـمت زیرین صفحه ها با سطح بتن باید حداقل 

یک سانتیمتر باشد.

روش مصرف

عملیات گروت ریزي باید همواره از یک طرف انجام شــــود و 

تحت وزن و فشــــار سیالیت خود، به دیگر نقاط جریان یابد و 

براي جریان پذیري بهتـر مـی توان از میله یا زنجیـر فلـزي به 

عنوان کمکی استفاده نمود. چنانچه مقطع بزرگ باشد میتوان 

با  افزایش ارتفاع، فشار سیال را  اضافه تر نمود.

پس از پایان گروت ریزي و رســـــیدن گروت به گیرش اولیه، 

پیشـــــــنهاد می شود روي قالب و ادوات را با یک الیه گونی 

مرطوب پوشـانده و جهت جلوگیري از تبخیر آب داخل گروت، 

سـطح گونی را مجدد با نایلون بپوشــانید. پس از گروت ریزي 

باید به مدت 7 روز کیورینگ سطحیانجام شود.

دقت نمایید می توان با تأمین فضـــاي خالی مناسب زیر بیس 

پلیت ها، از حبس شدن هواي اضافی جلوگیري نمود.

اختالط مورد مصرف قرار گیرد.

دماي محیط در زمان گروت ریـزي باید در بازه دمایـی 5 تا 30 

درجه سانتیگراد باشد. دماي باالي 30 درجه موجب تســـریع 

گیـرش و دماي زیـر 5 درجه موجب تأخیــر در گیــرش اولیه 

نانوگروت سیمانی خواهد شد.

توجه نمایید اضـافه کردن هرگونه ماده افزودنی و یا سـیمان و 

سنگدانه به ترکیب گروت ریز دانه آماده، مجاز نمی باشد.

 براي گروت ریزي مقاطع خیلی بزرگ، بهتر است توسط قالب هاي 

موقت، مقطع مورد نظر را به بخش هاي کوچکتر تقسیم نمایید.

توجه نمایید در هواي گرم یا سرد پودر گروت سیمانی ریز دانه 

باید در بســـته بندي اولیه و فضــــاي سرپوشیده قرار گیرد. 

پیشـــنهاد می شود در شرایط هواي گرم براي ایجاد تعادل در 

دماي داخلی نانو گروت، از آب ســرد جهت اختالط اســتفاده 

شود و در شرایط آب و هواي سرد نیز از آب گرم جهت اختالط 

استفاده شود. 



121

میزان مصرف

با محاسبه حجم مقطع و با در نظـر گرفتن وزن مخصـوص گروت 

سیمانی ریز دانه آمـاده، می توان میـزان مصــــرف نانو گروت را 

مشخص نمـود، اما عمـوماً میزان مصـرف گروت 2350 کیلوگرم 

به ازاي هر متــر مکعب فضا می باشد.

 هر کیسه 25 کیلوگرمی محصول نانوگروت، حدود 13 لیتـر فضا 

را پر می کند.

ایمنی

گروت سیمانی ریز دانه جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط 

زیست نمی باشد.

در صورت برخورد با پوست یا چشـم فوراً با آب شیرین شســته 

شود.

این ماده به هیچ عنوان نباید بلعیده شود.

هنگام اختالط گروت از تنفس مستقیم جلوگیري کنید.

این ماده به هیچ عنوان نباید با چشم تماس داشته باشد.

نگهداري

بسته بندي                            

کیسه 25 کیلویی

 بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط: دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید
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Special Cement Grout
Big Sand

گروت سیمانی دانه درشت

مناسب براي گروت ریزي در مقاطع حجیم

مالت آماده ساختمانی توانمند و بدون انقباض

G
L
8
5
0

سایز و نوع و شـکل سـنگدانه ها در مقاومت مالت گروت و یا بتن 

نقش بســــــزایی دارد. چنانچه در تولید هرگونه مالت یا بتن از 

سنگدانه نامناسب که درصد ناخالصــیها در آن باال باشد و برخی 

سنگدانه هاي بســیار ریز مانند خاك در ساختار آن وجود داشته 

باشد استفاده کنیم، مســلماً روي مقاومت مالت تاثیر بســزایی 

داشته و مقاومت هاي فشـاري و خمشـی و کشـشـی را بصـورت 

چشـــــــمگیري کاهش خواهد داد. در مورد گروت، نوع و سایز  

سنگدانه یکی از ارکان بســیار مهم در کیفیت و مقاومت گروت و 

نتایج مربوط به مقاومت می باشـد. گروت دانه درشــت با ســایز 

سـنگدانه کنترل شـده، پرمقاومت ترین گروت پایه سـیمانی در 

بین موارد مشـابه می باشد. در فرموالسیون تولید گروت سیمانی 

دانه درشت، از سنگدانه هاي قطر  5 تا 10 میلیمتر استفاده شده 

اســت که وجود این ترکیب در دانه بندي گروت، موجب افزایش 

مقاومت هاي فشـاري و خمشـی گروت پایه سیمانی دانه درشت 

نســـبت به سایر گروت هاي سیمانی مشـــابه شده است. عمده 

کاربرد گروت دانه درشت براي گروت ریزي هاي حجیم که بحث 

مقاومت در آنها اهمیت زیادي دارد، می باشد. به لحاظ سایز و نوع 

دانه بندي و عدم وجود سنگدانه هاي بســیار ریز در ساختار این 

گروت، مقاومت مناسـبی پس از گیرش حاصــل خواهد شــد. از 

مـزایاي ویـژه این نوع گـروت، گـروت ریـزي در مقاطع با تـراکم 

آرماتور کم می باشـد. گروت سـیمانی دانه درشــت از ســیمان، 

سـنگدانه ( سـیلیس ) تا اندازه اسـمی حداکثر 10 میلیمتر، پودر 

روانســاز بتن ، الیاف پلی پروپیلن و مواد منبســـط کننده ( ضد 

انقباضی ) فرموله و تولید شده است که تشـکیل مالتی توانمند و 

مقاوم را می دهدکه براي گروت ریزي زیر بیس پلیت ها و گـروت 

ریزي زیر صـفحه پلیت ماشـین آالت صـنعتی سـنگین و گروت 

ریزي در مقاطع بزرگ و حجیم، گزینه بسیار مناسبی است.

خواص و اثراتشرح

افزایش زمان کارپذیري مالت در حالت خمیري

تحمل باال در برابر تغییر شـــکل گروت، در برابر نیروهاي وارده 

حفاظت میلگردها و آرماتورها در برابر خوردگی 

حصول مقاومت فشاري 75 مگا پاسکال

حصول مقاومت هاي خمشی و کششی باال

کاهش نفوذ پذیري نسبت به مالت هاي عادي

دستیابی به روانی مطلوب بدون نیاز به افزودن فوق روان کننده 

امکان کنترل جمع شدگی مالت به واسطه پدیده انبساط گازي

مقاومت باال در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان و تغییرات دمایی

امکان بهره برداري سریع تر از سازه

داراي انبساط آزاد ( تغییر حجم ) کنترل شده

عدم ترك خوردگی ناشی از انقباض و جمع شدگی

مقاومت مناسب  در برابر تغییرات  جوي

عدم ترك خوردگی پس از سخت شدن مالت گروت

دستیابی به مقاومت اولیه زودرس بدون نیاز به اسـتفاده از مواد 

تسریع کننده گیرش 

دستیابی به مقاومت فشاري اولیه و نهایی زودرس
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قابلیت نصب و ثابت سازي ستون و دیوارهاي پیش ساخته

پرکردن فضــــاي خالی بین صفحه ستون ها و فونداسیون در 

مقاطع کم آرماتور و با حجم کم

 قابلیتنصب و تثبیت انکر بولت ها و پایه هاي فنس ها 

امکان اســـتفاده به عنوان مالت آماده توانمند و آماده و مقاوم 

براي انجام کارهاي عمومی ساختمان

نصب و ثابت سازي صفحه ستون ساختمانهاي اسکلت فلزي

مناسب براي نصــب ماشین آالت صنعتی داراي ارتعاش مانند 

ژنراتورها، توربین ها، کمپرسورها و موتور هاي دیزل 

مناسب براي گروت ریزي پایه پلها و پرکردن فضـــــاي خالی 

مابین ستون وعرشه پل

مناسب براي مالت ریزي اطراف لوله هاي عبور آب از جداره ها 

بتنی، به عنوان یک مالت آب بند

امکان استفاده از گروت سیمانی دانه درشت به جاي مالت یا بتن

مکانیزم اثر

گروت پایه سیمانی دانه درشت متشـــــکل از سیمان، سیلیس 

(سنگدانه ) با حداکثر سایز سنگدانه 10 میلیمتر، روانساز پودري، 

الیاف پلی پروپیلن و مواد منبسـط کننده می باشد که هر کدام به 

ســـهم خود تأثیراتی را روي ارتقاء خواص مالت گروت در حالت 

خمیري و سـخت شـده ایفا می کنند. وجود سـنگدانه هاي، دانه 

بندي شده با سایز و شکل مناسب، امکان ساخت مالت توانمند و 

یکپارچه، با دانه بندي کنترل شـده و بدون وجود ریزدانه هاي در 

حد خاك را، حاصل خواهد نمود. از طرفی وجود روانســــازهاي 

پودري نیاز پودر گروت به آب، براي تبدیل شــــدن پودر گروت 

ســـیمانی به خمیر یا مالت را کاهش می دهد، ولی در عین حال 

روانی مطلوب خود را براي جاري شـدن در زیر بیس پلیت ها دارا 

می باشـــــد. در نهایت عالوه بر افزایش روانی ، افزایش مقاومت 

فشــاري و سایر مقاومت هاي مکانیکی را به دنبال خواهد داشت. 

الیاف پلی پروپیلن نیز با افزایش مقاومت سایشــی و ارتقاء برخی 

خواص بتن،  نقش مهمی را در ســـاختار گروت ســـیمانی دانه 

درشت ایفا می کند و مانع ترك خوردن مالت سخت شده خواهد 

شد. از طرفی وجود مواد منبســـــط کننده ویژه، یا مواد جبران 

کننده انقباض موجود درفرموالسیون گروت دانه درشـت، یکی از 

مهم ترین ضعف هاي مالتهاي عادي، یعنی جمع شـدگی و ترك 

در اثر تبخیر آب مالت را جبران می کند. مواد منبســـط کننده، 

انبساط کنترل شده اي در مالت گروت دانه درشت ایجاد میکند، 

تا در برابر جمع شدگی مقاومت نماید. 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

پودر

خاکستري

485

حالت

رنگ

مقاومت فشاري 1 روزه 

مقاومت فشاري 3 روزه

مقاومت فشاري 7 روزه

مقاومت فشاري 28 روزه

مقدارپ ودر موردن یازب راي 1متر مکعب 

2/40وزن مخصوص گروت آماده 3gr/cm

540

610

680

2150

4:30

%2/5 انبساط 

750مقاومت فشاري 90 روزه 

75مقاومت خمشی 7 روزه  mpa

85مقاومت خمشی 28 روزه  mpa

kg

زمان گیرش اولیه 

استاندارد

ASTM C1107

mpa

mpa

mpa

mpa

mpa

کاربردها
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از قرار گیري پلیت ها در محل خود اطمینان حاصـل فرمایید و 

در صورت نیاز توسط تراز، صـاف بودن بیس پلیت ها را کنترل 

نمایید.

توجه نمایید که گروت ریزي، روي سطوحی قابل اجراسـت که 

حداقل به سن 7 روزه رسیده باشد.

فاصله بین قســـمت زیرین صفحه ها با سطح بتن باید حداقل 

15 میلیمتر باشد.

کلیه سـطوح مقاطعی که در تماس با گروت سـیمانی درشـت 

دانه خواهند بود، باید عاري از هرگونه آلودگی و چربـی و روغن 

و غبار و ... باشند.

ارتفاع قالبهاي مورد نظر برايا جراي گروت سیمانی دانه درشت، 

ا ز بیس پلیت ها در نظر گرفته شود. ا لی 5  سانتیمتر باالتر  2

براي جلوگیـري از ایجاد حباب هنگام ریختن خمیـر گـروت پایه 

سـیمانی دانه درشـت به عنوان یک سـیال، در گروت ریزي هاي 

حجیم از هد باکس و در گـروت ریـزي هاي کم حجم از یک ورق 

به عرض 50 ســــــانتیمتر که طول آن به اندازه دیواره قالب در 

قســـمت مورد نظر براي ریختن با شیب 45 درجه است، در نظر 

گرفته شود تا سیال گروت بصورت یکنواخت و ممتد حرکت کند.

ســطح مورد نظر براي گروت ریزي را قبل از اجراي گروت باید با 

آب آشامیدنی اشباع نمایید، تا آب گروت پس از اجرا توسط سطح 

خشک جذب نشده و مالت دچارجمع شدگی و ترك نشود.

ظرفی مناسـب براي اختالط پودر آماده گروت دانه درشـت، با 

آب انتخاب نمایید که ظرفیت اختالط یک کیســه گروت دانه 

درشت و آب را داشته باشد.

براي ســـاخت گروت خمیري 3/5 لیتر آب و براي تولید گروت 

روان 4/5 لیتر آب به ازاي یک کیسه 25 کیلوئی مورد نیاز است.

چنانچه روي سطوح بتنی که گروت دانه درشـت روي آن اجرا 

می شود نقاط سســت یا پوسته وجود دارد، توسط ساب یا واتر 

جت و یا هرگونه عملیات فیزیکی دیگر از روي ســـطح زدوده 

شود تا به سطح مقاوم و مطمئن براي گروت ریزي برسیم.

پودر  را  آرام آرام در حالـی که همـزن بـرقـی ( دریل + پـره ) 

روشن است به آب بیافزایید و تا حصــــــول مخلوطی همگن 

عملیات میکس را  ادامه دهید.

توجه نمایید، همیشــه مقداري از پودر گروت سیمانی درشت 

دانه را با آب تــرکیب نمایید که حداکثـــر تا 30 دقیقه پس از 

قالبهاي مورد نظر براي گروت ریـزي باید در بـرابـر خـروج آب 

نفوذناپذیر باشند تا مانع خروج آب قبل از گیرش اولیه شوند.

اختالط، مورد مصرف قرار گیرد.روش مصرف

چنانچه مقطع بزرگ باشد می توان با افزایش ارتفاع، فشــــار 

سیال را  اضافه تر نمود. 

توجه نمایید در هواي گرم و سرد پودر گروت سـیمانی درشـت 

دانه باید در بسـته بندي اولیه و فضــاي سرپوشیده قرار گیرد. 

پیشــنهاد می شود در شرایط هواي گرم، براي ایجاد تعادل در 

دماي داخلی گروت پایه سـیمانی، از آب ســرد جهت اختالط 

اسـتفاده شـود و در شــرایط آب و هواي ســرد نیز از آب گرم 

استفاده شود. 

براي گروت ریزي مقاطع خیلیب زرگ،ب هترا ست توسط قالب هاي 

موقت، مقطع موردن ظر راب هب خش هاي کوچکتر تقسیمن مایید.

عملیات گروت ریزي باید همواره از یک طرف ریخته شـــود و 

تحت وزن و فشار سیالیت خود به دیگر نقاط جریان یابد و براي 

جریان پذیري بهتر، می توان از میله یا زنجیـر فلـزي به عنوان 

کمکی استفاده نمود. 

پس از پایان گروت ریزي و رســـــیدن گروت به گیرش اولیه، 

پیشـــــــنهاد می شود روي قالب و ادوات را با یک الیه گونی 

مرطوب پوشـانده و جهت جلوگیري از تبخیر آب داخل گروت، 

سـطح گونی را مجدد با نایلون بپوشــانید. پس از گروت ریزي 

باید به مدت 7 روز کیورینگ سطحی انجام شود.

دقت نمایید می توان با تامین فضـــاي خالی مناسب زیر بیس 

پلیت ها، از حبس شدن هواي اضافی جلوگیري نمود.

دماي محیط در زمان گروت ریـزي باید در بازه ي دمایـی 5 تا 

30 درجه ســـانتیگراد باشـــد. دماي باالي 30 درجه موجب 

تســــریع گیرش و دماي زیر 5 درجه موجب تأخیر در گیرش 

اولیه خواهد شد.

توجه نمایید، اضـافه کردن هرگونه ماده افزودنی و یا سـیمان و 

سنگدانه به ترکیب گروت پایه سیمانی درشت دانه آماده، مجاز 

نمی باشد.
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میزان مصرف

میزان مصــرف گروت دانه درشت با توجه به حجم سازه و در نظر 

گرفتن حالت روان یا خمیري متغیر است. اما می توان با محاسبه 

حجم مقطع مورد نظر براي گروت ریزي و با در نظـر گـرفتن وزن 

مخصوص گروت سیمانی ویژه درشت دانه آمـاده، میـزان مصرف 

گروت را مشخص نمـود. عمـوماً میزان مصرف گروت دانه درشت 

2400 کیلوگرم به ازاي هر متــر مکعب فضا می باشد.

 هر کیســـه 25 کیلوگرمی گروت پایه سیانی دانه درشت، حدود 

13 لیتـر فضا را پر می کند.

ایمنی

در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم با آب شیرین شسته 

شود.

هنگام اختالط گروت از تنفس مستقیم جلوگیري کنید.

از دستکش، عینک ایمنی و ماسک استفاده کنید

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

گروت ســیمانی درشـــت دانه جزء مواد ســـمی و آتش زا و 

خطرناك براي محیط زیست نمی باشد.

نگهداري

بسته بندي                            

کیسه 25 کیلویی

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید

 بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه
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CIBEX (EXPANDED )

سیبکس (منبسط کننده گروت و مالت )

افزودنی پودري جهت رفع انقباض و جمع شدگی

مناسب براي انواع مالت و گروتها

C
IB

E
X
3
0
0

شرح

کاربردها

خواص و اثرات

بروز ترك در مقاطع بتنی در بتن تازه و یا سـخت شـده که عموماً 

ناشی از جمع شدگی و انقباض مالت طی فرآیند هیدراسیون و از 

دست دادن آب ایجاد می شود، یکی از معضـــالت و دغدغه هاي 

اساسی براي مجریان و مهندسان می باشد. ایجاد ترك در بتن به 

جزء مورد مذکور، می تواند ناشـی از دالیل دیگري از جمله: نوع و 

میزان سیمان مصــــرفی در مخلوط بتنی، از دست دادن آب به 

دلیل وجود مقاطع جاذب آب پیرامون مقطع، میزان آب مصـرفی 

در طرح اختالط، عدم رعایت صحیح عمل آوري و کیورینگ بتن، 

دماي محیط و کیفیت مصـالح سنگی نیز به وجود آید. لذا نیاز به 

ماده اي اســت که پس از افزودن به مالت یا بتن اثرات ناشــی از 

جمعشدگی را جبران نماید. سیبکس یا پودر منبســــط کننده 

مالت و گروت، از مواد منبســــط کننده و نانو سیلیس فرموله و 

تولید شده است و به مانند پودر کنسـتانتره به مالت اضافه شده و 

جمع شدگی مالت را قابل کنترل می کند. استفاده از سیبکس یا 

پودر منبسط کننده مالت و گروت در بسـیاري از پروژه ها، جهت 

مالت ریزي یا بتن ریزي و کارهاي تعمیراتی، نقش حائز اهمیتی 

دارد.

فاقد ذرات و سنگدانه هاي آهنی و عدم ایجاد خوردگی در فوالد

دستیابی به مقاومت هاي اولیه و نهایی زودرس

افزایش مقاومت فشاري بتن

جلوگیري از جمع شدگی و ترك خوردگی بتن

افزایش مقاومت هاي مکانیکی و الکتریکی بتن

ممانعت از آب انداختگی مالت یا بتن

سازگار با انواع سیمان پرتلند ( به غیر از سیمان تیپ 5 )

سهولت مصرف ( افزودن در محل پروژه)

امکان بتن ریزي در مقاطع محصور

ساخت مالت براي زیرسازي ساختمانهاي اسکلت فوالدي

ساخت بتن زیر بیس پلیت ماشین آالت صنعتی

انجام عملیات تزریق گروت در سدها ، تونل ها و ...

استفاده در مالتهاي تعمیري براي جلوگیري از جمع شدگی بتن

مالت ریزي زیر ریل هاي انتقال در کارخانجات صنعتی

تولید انواع ترکیبات بتنی که نیاز به انبساط دارند

تولید دوغاب سیمانی انبساطی فاقد انقباض

ساخت مالت گروت بدون انقباض جهت پر کردن فضاهاي خالی

مناسب براي پر کردن حفره ها و اتصاالت بین سازه ها

ساخت مالت مورد استفاده در نصب و تثبیت میلگرد

مکانیزم اثر

سیبکس یا منبسط کننده مالت و گروت، از مواد منبسـط کننده 

و فیلرهاي میکرونیزه و افزودنیهاي خاص فرموله و تولید شـــده 

است . با افزودن این محصول به ماتریس بتن، اثرات مخرب جمع 

شدگی و انقباض بتن، ناشی از تبخیر آب منتفی می شود. در واقع 

خواص انبسـاطی سیبکس در حد کنترل شده اي است که بتواند 

جمع شدگی و انقباض بتن و مالت را جبران نماید. از این رو مانع 

از بروز ترك در سطح بتن خواهد شد . 

ایجاد انبساط قابل کنترل در مالت و گروت

جبران جمع شدگی پالستیک بتن به دلیل ایجاد انبساط بیشتر

بهبود پیوستگی فوالد با فضاي پیرامون
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1/6 KG/LIT

پودر

خاکستري

ندارد

حداکثر 10 درصد

حالت

رنگ

وزن مخصوص

افزایش حجم

کلراید  

 روش مصرف

بهترین روش افزودن سیبکس به مالت یا بتن، پس از ترکیب کلیه 

اجزاء و افزودن آب می باشد. پیشــــنهاد می شود به ازاي هر متر 

مکعب حداقل 1 دقیقه میکس شود تا بصــورت یکنواخت در کل 

مخلوط پخش شود. الزم به ذکر است که انبســــاط کنترل شده 

زمانی اتفاق می افتد که پیش از گیرش اولیه سیمان، فشار جانبی 

به مالت یا بتن وارد نگـــردد و مالت یا بتن تحت روند طبیعـــی 

افزایش حجم خود، حفرات و فضــــــاهاي خالی را پرکند. زمان 

انبسـاط با توجه به میزان مصـرف پودر منبسـط کننده بتن و نوع 

سیمان مصـــرفی ، در بازه زمانی 2 ساعت پس از اختالط با مالت 

اتفاق می افتد. همیشـــه پیشــــنهاد می شود براي پخش بهتر 

سیبکس با مالت ، این ماده همراه فوق روان کننده به بتن یا مالت 

اضافه شود، تا عالوه بر پخش بهتر ذرات پودر منبســـــط کننده 

سیمان، میزان مصــرف آب جهت ساخت خمیر مالت را کاهش و 

در نتیجه مقاومت را  افزایش دهد.

نکات :

 میزان مصرف

میزان مصـرف ماده افزودنی سیبکس یا منبســط کننده مالت و 

گروت بســـتگی به عوامل گوناگونی مانند نوع سنگدانه ها، نوع و 

عیار ســـیمان، شـــرایط آب و هوایی و ... دارد. اما میزان نرمال 

مصرف این ماده 0/5 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

پودر

طرح اختالط 1 : حداکثر افزایش حجم 10 درصد

1

2

3

مقدارنوعشرح مصالح

100 کیلوگرمپرتلند معمولیسیمان

حداکثر 50  درصد سیمانفاقد کلرایدآب

500 گرمبتن پالستسیبکس

پودر

طرح اختالط 2 : حداکثر افزایش حجم 2 درصد

1

2

3

4

مقدارنوعشرح مصالح

100 کیلوگرمپرتلند معمولیسیمان

حداکثر 50 درصد سیمانفاقد کلرایدآب

100 کیلوگرمدانهب ندي حداکثر 2میلماسه

500 گرمبتن پالستسیبکس

ایمنی

محل اختالط باید داراي سیستم تهویه مناسب باشد.

هنگاما ختالط سیبکسب ا مالتا زت نفس مستقیم جلوگیري کنید.

از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلوگیري گردد.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

در زمان اجرا از عینک و دستکش استفاده نمایید.

نگهداري

بسته بندي                            

بطري 1 کیلویی

استاندارد

ASTM C827          ASTM C1107

 بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 
شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید

در شــــرایط آب و هواي ســـــرد و دماهاي کمتر از 7 درجه     

سانتیگراد بهتر است از سیمان هاي زودگیر استفاده شود.

مصـــــــرف سیمان هاي پوزوالنی و یا سیمان تیپ 5 با ماده 

منبسط کننده نتایج کیفی خوبی نخواهد داشت.
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