
خواص و اثرات
روانی و سیالیت زیاد	 
قابلیت حفظ کارایی باال به مدت طوالنی	 
مقاومت های مکانیکی بسیار زیاد 	 
انبســاط  کنترل شــده برای افزایــش صلبیت و 	 

چسبندگی بین فونداسیون و بیس پلیت
نسبت آب به مواد سیمانی بسیار پایین	 
مقاومت بسیار باال در مقابل نفوذ آب و یون کلراید و 	 

عوامل مخرب محیطی
بدون انقباض و ترک خوردگی پس از سخت شدن	 
سرعت سخت شدن زیاد پس از اجرا	 
سهولت اختالط با آب و حصول رواني مطلوب 	 
قابلیت پمپاژ حتی در دماهای پایین	 

 موارد کاربرد
1- پرنمودن فضاي خالي زير بيس پليت ها 

2- اجراي فونداســيون هاي ماشين آالت سنگين و نصب 
آن ها

3- زيرســازي هاي فوالدي و ثابت ســازي ســتون هاي 
پيش ساخته 

4- پرنمودن فضای اطراف آرماتورها و انکربولت ها
5- امکان پرنمودن حفره ها، شکاف ها وگودال ها 

6- سازه   ها و کوره های صنايع ذوب فلزات
7- انواع کارخانجات صنايع شــيميايی، کاغذ، پااليشگاه  

و تصفيه خانه ها
8- ثابت ســازی ريل جرثقيل ها، پايــه پل ها، واحدهای 

توليدی قطعات پيش ساخته بتنی

 مقدار مصرف 
با محاســبه حجم مقطع گروت ريزی و با در نظر گرفتن 
وزن مخصــوص گروت آماده مي تــوان مقدار مصرف را 

مشخص نمود.

نحوه اختالط
25 کيلوگــرم پــودر ABAGROUT-HP را بر حســب 
مقاومت نهايي و ميزان کارايي مورد نياز می توان با 2250 

تا 3000 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 
پــودر را به آب اضافه نماييد و تا حصول مخلوطی همگن 

و يکنواخت عمل اختالط را ادامه دهيد.
توجه 3: هميشــه آن مقدار پودر گروت را با آب مخلوط 
نماييــد که  در مدت زمان کمتــر از 20 دقيقه در محل 

مورد نظر اجرا گردد.
توجه 4: در هنگام استفاده از گروت توانمند، اضافه نمودن 
هرگونه مواد افزودني ديگر و يا دانه بندي شــن و ماســه 

مجاز نمي باشد. 

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

شويد و ابعاد و اندازه ها را بررسي نماييد.
2- صــاف بــودن و تراز بــودن ســطح بيس پليت براي 

جلوگيري از ايجاد فضاي خالي اضافي کنترل شود. 
3- پيش از اجرای گروت، بتن زير بيس پليت مي بايست 

حداقل به سن 7 روز رسيده باشد.

گروت توانمند
ABAGROUT-HP

ABAGROUT-HP یک مالت آماده بر پایه سیمان، با استحکام بسیار زیاد و بدون انقباض با حداکثر 

اندازه سنگدانه 5  میلی متر مي باشد. این ماده با توجه به ساختار ویژه و دانه بندی اجزای سازنده اش 
براي پرنمــودن فضاي خالي زیر بیس پلیت ها، اجراي فونداســیون هاي ماشــین آالت ســنگین و 
زیرسازي هاي فوالدي و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته در صنایع مختلف بسیار مناسب مي باشد. 
فرموالسیون ویژه ABAGROUT-HP دستیابی به مقاومت های مکانیکی بسیار باال را به راحتی ممکن 

می سازد. 
این ماده بر اساس استاندارد زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C1107

4- فاصله بين ســطح زير بيس پليــت و بتن 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 سطح باالي بتن 
و زير بيس پليت بايد عاري از هرگونه ذرات سســت، گرد 
و غبار، چربي، روغن، زنگ زدگي و ... باشــند و از هرگونه 
آلودگي که احتمال ايجاد عدم پيوســتگی و آسيب رسانی 
به کيفيت نهايی عمليات گروت ريزی را دارند زدوده شوند. 
7- برای جلوگيري از ترك خوردگي گروت، پيش از آغاز 
عمليات گروت ريزی بتن فونداسيون  بايد با آب آشاميدني 
کاماًل اشــباع شود. ضمناً قالب ها بايد کاماًل نفوذ ناپذير و 

فاقد جذب آب باشند.
8- قالب هــا  بايــد 25 تــا 50 ميلی متر باالتر از ســطح 

بيس پليت کار گذاشته شوند. 
9- در صورت نياز، گوشــه هاي قالب با کارگذاري قطعات 
مناسب به شرايط مطلوبي رسانيده شود تا گروت به راحتي 

در محل صحيح جريان يابد.
10-گروت بايد از يك طرف ريخته شود و به قسمت های 
ديگر 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- با تأمين فضاي خالي کافي در زير بيس پليت مي توان 

از باقي ماندن هواي اضافي جلوگيري نمود.
12- بهتريــن دما بــراي اجراي گروت 5 تــا 30 درجه 
سانتيگراد  مي باشد در صورت باالتر بودن دما ، زمان گيرش 
ســريع تر شــده و در صورت کمتر بودن دما زمان گيرش 

اوليه به تأخير خواهد افتاد .
13- گروت ريخته شــده  بايد تا 7 روز مرطوب نگه داشته 

شــود و از تابش مســتقيم نور خورشيد محافظت گردد. 
اين کار را مي توان با آب پاشی مستمر يا استفاده از گونی 

مرطوب انجام داد.

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فيزيکی: پودر

رنگ: خاکستری
2/3±0/1  : )g/cm3(وزن مخصوص گروت آماده

درصد آب به پودر: 9 تا 12 درصد
يون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: يك سال در بسته بندی اوليه

شــرايط نگهــداری: 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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