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برگه اطالعات فنی محصول
SikaGrout®-212

مالت گروت سیمانی

ویژگی ها / مزایا
شدگی  جمع  بدون  و  روان  جزئی،  تک  سیمانی  گروت  یک 

است.ی 
خاصیت روانی عالی  ■
فقط نیاز به افزودن آب دارد.  ■
کننده   ■ محصولSika FerroGard(کنترل  با  سازگاری 

خورندگی)
حصول مقاومت فشاری باال  ■
اختالط و کاربرد آسان  ■
چسبندگی بسیار خوب به بتن  ■
فاقد افزودنی حاوی کلراید  ■
قابلیت پوشش دهی روی سطوح مالت ترمیمی و پوششی   ■

سیکا
به   ■ نسبت  بیشتر  پایداری  و  دوام  دارای  کلی  صورت  به 

کالس های مشابه بتنی
بدون جداشدگی و آب انداختگی  ■
درجه بندی آتش و خواص حفاظتی قابل مقایسه با بتن  ■
قابلیت پمپ پذیری و ریزش  ■
خواص مکانیکی خوب  ■
ضخامت گروت ریزی بین 10 تا 75 میلی متر  ■

زیر صفحات  ■
پرکننده حفرات  ■
تعمیر و ترمیم بتن  ■
پایه دستگاه ها  ■
برای مصارف خارجی و داخلی  ■

کاربردها

پایه شیمیایی

اطالعات محصول

بسته بندی

نوع و رنگ

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

چگالی (دانسیته)

سیمان، دانه بندی انتخابی و افزودنی های ویژه

کیسه های 25 کیلوگرمی (50 پوندی)

پودری، طوسی رنگ

به مدت 6 ماه پس از تاریخ تولید در صورت نگهداری در محیط خشک و دور از 
رطوبت و در بسته بندی اصلی و باز نشده 

 مالت تازه: 2.4-2.2 کیلوگرم بر لیتر

 حداکثر 2 میلی متراندازه دانه بندی

توضیح محصول
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اطالعات اجرا

نظر میزان مصرف در  بدون  است  نیاز  مور  پودر  کیلوگرم   2 تقریبا  تازه،  مالت  لیتر   1 ازای  به 
گرفتن مقادیر ضایعات.ت

بتن، مالت، سنگ:ا
آب  گریس،  روغن،  یخ،  از  عاری  و  تمیز  سالم،  باید  سطوح 
تست  مقدار  باشد.  ای  آالینده  و  مضر  ذره  گونه  هر  و  راکد 

کششی بتن باید بیشتر از 1 مگاپاسکال باشد.ت
استیل، آهن:ا

آب  گریس،  روغن،  یخ،  از  عاری  و  تمیز  سالم،  باید  سطوح 
راکد و هر گونه ذره مضر و آالینده ای باشد.ا

قالب:ا
آب  قابلیت  و  کافی،  مقاومت  دارای  باید  ها  قالب  تمام 
تواند  می  بندی  آب  باشند.  نشت  از  جلوگیری  برای  بندی 
بین  و  اطراف  زیر،  سیکا  درزگیرهای  و  ازچسب  استفاده  با 
اتصاالت انجام شود. از خارج شدن آب از قالب که مجراهای 
قیف  کنید.  حاصل  اطمینان  شود  می  شامل  نیز  را  خروجی 
باید در یک طرف قالب به نحوی که بتواند هر گروت (ارتفاع 
گروت  عملیات  حین  در  را  متر  میلی   200 تا   150 گروت) 

ریزی نگهداری کند.ت

دمای سطح

دمای محیط

حداقل : 5 درجه سانتی گراد
حداکثر :30 درجه سانتی گراد
حداقل : 5 درجه سانتی گراد

حداکثر :30 درجه سانتی گراد
خواص محصول، نرخ رشد مقاومت مورد نظر و زمان کارپذیری با توجه به دمای 

محیط می تواند تغییر کند.ی
وقتی که محصول در دمای باالتر از دمای پیشنهادی استفاده می شود، زمان کار 
کاهش می یابد. وقتی در دمای پایین اجرا شود، مقاومت قابل دستیابی به تاخیر 
به  گراد  سانتی  درجه   20 تا   15 بین  دمایی  است  الزم  که  صورتی  در  افتد.  می 

دست آید آب را گرم کنید.ی

دستورالعمل اجرا
کیفیت سطح

اختالط
برای بسته های 25 کیلو گرمی از ماده پودری، 2.75 تا 3.25 
اندازه  را  نظر  مورد  آب  مقدار  شود.  استفاده  باید  آب  لیتر 
گیری و داخل سطل اختالط بریزید. به آرامی نیمی از کیسه 
اختالط  آرامی  به  الکتریکی  همزن  با  که  حالی  در  را  پودری 
را انجام می دهد، (حداکثر 500 دور در دقیقه) می ریزیم. 
اختالط را تا زمانی که گروت روان همگن به دست آید ادامه 

دهید.ا

زمان اختالط
حداقل 3 دقیقه

مقاومت فشاری
دمای محیط: بیش از 20 درجه سانتی گراد 

ا1روزه: 30 تا 50 نیوتن بر میلی متر مربع

ا28روزه: 60 تا 90 نیوتن بر میلی متر مربع

از 0.25 تا 0.5 درصد (انبساط اولیه)لتغییر حجم

آماده سازی سطح
سطح باید با روش های آماده سازی مکانیکی مناسب مانند، 
جت آب فشار باال، موج شکن ها، تمیز کردن با جریان بخار، 

هوا و غیره آماده شوند.ن
سطح بتن باید با آب تمیز به طور مرتب برای 2 تا 6 ساعت 
خیسانده شود تا از سطح اشباع خشک حین عملیات اطمینان 

حاصل شود.ا
از  را  راکد  و  اضافی  آب  کل  ریزی،  گروت  از  قبل  بالفاصله 

قالب هاو حفره ها حذف کنید.ب

تقریبا 40 دقیقه در دمای 20 درجه سانتی گراد عمر کاربری

اطالعات فنی

حداقل 10 میلی متر / حداکثر 75 میلی مترضخامت الیه
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روش اجرا
مالت را فورا پس از اختالط درون ظرف باز بریزید. اطمینان 
داشته  خروج  امکان  شده  ایجاد  که  هوایی  که  کنید  حاصل 
باشد. در غیر این صورت هوای به تله افتاده از تماس کامل 
گروت جلوگیری می کند. در زمان گروت ریزی صفحات پایه 
برای  شوید.  مطمئن  مالت  جریان  حفظ  برای  کافی  فشار  از 
ترین  سریع  در  را  گروت  محصول،  انبساط  مقادیر  حصول 
زمان ممکن اجرا کنید (حداکثرتا 15 دقیقه). برای حجم های 

گروت ریزی زیاد، پمپ گروت توصیه می شود.ی

تمیز کردن ابزار
از  پس  بالفاصله  را  شده  استفاده  وسایل  و  ابزار  کلیه 
روش  به  تنها  شده  سخت  مواد  بشویید.  آب  با  مصرف 

مکانیکی قابل پاك کردن هستند.ا

 کلیه اطالعات فنی این برگه اطالعات فنی محصول بر اساس
اندازه واقعی  مقادیر  هستند.  آزمایشگاهی  های   تست 

گیری شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.ا

گروت   ■ به  بندی  دانه  متر  میلی   10 تا   5 متر،  میلی   100 تا 
اضافه شود.ب

گروت   ■ به  بندی  دانه  متر  میلی   15 تا   5 متر،  میلی   150 تا 
اضافه شود.ب

گروت   ■ به  که  مرطوب  و  تمیز  خشک،  بند  دانه  مقدار 
باشد.  گروت  وزن  از  نیمی  از  کمتر  باید  شود  می  اضافه 
در مواردی که سنگدانه اضافی ( ترجیحا طبیعی) به گروت 
و  مقاومت  سیمان،  مقدار  کاهش  دلیل  به  شود،  اضافه 
ثبات می تواند تا حدودا 20 تا 40 درصد کم شود. بعد از 

اجرا، عمل آوری نباید فراموش شود.ا
نباید به عنوان مالت ترمیمی وصله ای (موضعی) استفاده   ■

شود.
از ویبراتورهای خورطومی استفاده نکنید. ل  ■
زمانی که خطر یخ زدگی وجود دارد استفاده نشود.ا  ■
 تنها در یک جهت ریخته یا پمپ شود.ا  ■
 برای حصول بهترین نتیجه، پیشنهاد می شود دمای مواد   ■

پیش از مصرف بین 15 تا 25 درجه سانتی گراد باشد.ا

اساس اطالعات محصول

محلي  دستورالعمل هاي  دلیل  به  که  باشید  داشته  توجه   
خاص، عملکرد این محصول از کشوري به کشور دیگر فرق 
مي کند. پس لطفاً جهت توضیحات دقیق در زمینه ي استفاده 

به برگه ي اطالعاتي محصول مراجعه کنید.ا

محدودیت هاي محلي

برای اطالع از حمل و نقل ایمن، نگهداری و دفع محصوالت 
بروشورها  ترین  جدید  به  باید  ها  کننده  مصرف  شیمیایی، 
موارد  سایر  و  سمی  اکولوژیکی،  فیزیکی،  اطالعات  شامل 

مراجعه کنند.ا

استفاده  نحوه  به  مربوط  پیشنهادات  ویژه  به  و  اطالعات 
تولید  تجربیات  روز  به  دانش  اساس  بر  سیکا  محصوالت 
عمل  در  اند.  شده  ارئه  نرمال  حالت  در  نگهداری  شرایط  و 
هیچگونه تضمینی نسبت به استفاده از محصول به غیر از 
اطالعات  و  نداشته  وجود  سیکا  شرکت  تایید  مورد  موارد 
مندرج در این برگه تحت شرایط آزمایش شده مذکور قابل 
جهت  همواره  بایست  می  کننده  مصرف  باشد.  می  استفاده 
تایید  مورد  فنی  اطالعات  برگه  به  روز  به  اطالعات  کسب 
شرکت سیکا در هر کشور مراجعه نموده و نیز باید تناسب 

محصول با هدف مورد نظر خود را در نظر داشته باشد.

اطالعات ایمنی و سالمتی

عمل آوری
 سطح مالت را تا جایی که ممکن است در برابر خشک شدن
با پوشاندن  رطوبت،  )حفظ  مناسب  های  با روش   زودرس 

پارچه های خیس و غیره( محافظت کنید.ب
یا شده  گرم  پتوهای  بردن  کار  به  سرد،  هوای  و  آب   در 
 سایر پیشگیری ها به منظور حفظ دما باید مورد توجه قرار

بگیرد.ب

ابزار اختالط
دسته  های  سطل  ها،  کن  مخلوط  اختالط،  مناسب  تجهیزات 

دار می باشند.ی
الکتریکی  همزن  با  نظر  مورد  آب  مقدار  با  را  پودری  ماده 
ورود  از  کنید.  مخلوط  دقیقه)  در  دور   500) پایین  سرعت 

هوای بیش از حد به داخل مخلوط کن جلوگیری کنید.ل

نکات / محدودیت ها
لطفا فقط از ®SikaGrout   برای انجام گروت ریزی استفاده 
کنید. ضخامت اجرایی باید بین 10 تا 75 میلی متر برای 
هر الیه باشد. اگر ضخامت اجرایی از ضخامت پیشنهادی 

نکات قانونیبیشتر باشد. رعایت نکات زیر الزامی است:

سیکا پارسیان (سهامی خاص)

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرك  تهران، 
خیابان  شمالی،  افشان  گل  خیابان 
پستی  کد  اول،  طبقه   ،9 پالك   ،14

1469785171
تلفن: 0827 8837 21 98+

irn.sika.com :وبسایت
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