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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.  
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 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. 


