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 روان  اریبس یگروت اپوکس
AFZIR Epoxy Clear Grout - ECG™880 

 معرفی
ECG™880 ،پایه  اپوکسی سه جزیی بدون حالل بر گروت

هاي اپوکسی به همراه مصالح معدنی با دانه بندي دقیق  رزین
گستره وسیعی  ریزي در گروت که برايو وزن متعارف است 

و استاتیکی کارهاي ساختمانی که انتظار تحمل بارهاي  از
با این گروت مصالحی  .رودمی کارب ،مد نظر استدینامیکی 
است که ویسکزیته پایینی  درشت يبا دانه بندو  ادیمقاومت ز
 هم دارد.

 کاربرد
از  اي خاص فرموله شده است که پسگونهبه  مصالحاین 

تبدیل  و انقباض شدگی اختالط با آب به مالتی بدون جمع
آسانی براي مواردي چون بستر سازي، گروت  و به شودمی

کار برد. همچنین ها به ریزي، نصب میلگرد یا پرکردن حفره 
ها ها و پایهستونبیس پلیت و صفحه پاي براي تنظیم ارتفاع 

هاي اپوکسی  از رزینا استفاده این محصول ب کاربرد دارد.
 شود و قابلیت گروتمیخاص و دانه بندي مناسب تولید 
متر را  میلی 100تا  20ریزي آسان در فضاهایی با ضخامت 

 شرح زیر است:دارد. برخی از موارد کاربرد آن به 
   بتن هاي سوراخ و ها حفره اي سازه پرکردن 
 ها، ستون صفحه زیر محدود فضاهاي در ریزي گروت 

 ثابت بارهاي داراي که صنعتی آالت ماشین و تجهیزات
 .هستند متحرك و
 جرثقیل پایه و انتقال هاي کابل نصب 
 و میلگرد در بتن پیچ نصب 

 فنی مشخصات 

 شکل ظاهري

دوغاب خاکستري پر رنگ (پس از 
 اختالط)

 : شفاف Aجزء 
 : کهربایی Bجزء 
 : پودر خاکستري C  جزء

   A : B : C :  = 3 : 1 : 16 وزنی نسبت اختالط

 وزن مخصوص مخلوط
درجه  25کیلوگرم در لیتر(در  1/2

 گراد) سانتی
 روز) 14مگاپاسکال (پس از  88 تاب فشاري

 شود)میمگاپاسکال (بتن کنده  5/2 پایداري چسبندگی
 روز) 14مگاپاسکال (پس از  15 تاب کششی

 روز) 14مگاپاسکال (پس از  25 تاب خمشی
 گراد + درجه سانتی65تا  -35 دماي بهره برداري
 گراد) درجه سانتی 25روز (در  14 سخت شدن نهایی

 گراد) درجه سانتی 25دقیقه (در  30 زمان کارایی

 ها ویژگی
  مصالح بیشتر و فوالد بتن، به عالی چسبندگی 

 ساختمانی
 عالی نهایی و اولیه مکانیکی هاي مقاومت کسب 
 عالی شیمیایی پایداري 
 هاسازه متحرك و ثابت بارهاي برابر در عالی پایداري 
 آسان اجراي و اختالط 
 کاربران براي ایمن و ناچیز بوي 
 هاي الیه و محدود فضاهاي در حتی خوب بسیار روانی 

 نازك
  شدن سخت حین در شدگی جمععدم انقباض و 
  آرماتورها خوردگیجلوگیري از 
  پرایمر به نیازعدم 

 سازي سطح آماده
 بایستمی سطوح حتما سیمانی گروت مصرف از قبل 

 .گردد پاك آلودگی و چربی گونه هر از
 گردد مصرف سریع آب و شونده منبسط گروت مخلوط. 
 نیاز مورد آب براي المقدور حتی گرمسیر مناطق در 

کار  وسایل و گردد استفاده سرد آب از سیمانی گروت
 .گردد حفظ شدید گرماي از
 ها ترك ریز و ها حفرهمیتما که شود حاصل اطمینان 

 اشباع کامال بایستی کار بستر اجرا، از قبل. باشند باز
 .باشد نداشته وجود سطح روي آزاد آب ولی شود

سطح زیرکار بایستی سفت و عاري از ذرات سست باشد. گرد 
 آوري، چربی و خاك، شیرابه سیمان، روغن، گریس، ماده عمل

ها، مواد تجزیه شونده، و دیگر موادي که باعث عدم 
. آماده سازي گردد از روي سطح تمیزشوند میچسبندگی 

هاي پاششی، ساب یا زبرکردن انجام تواند به روشسطح می
ریزي کامال خشک  شود. سطوح تماس بایستی قبل از گروت

 باشند.

 اختالط
خلوط شود. از تقسیم اجزا پرهیز و حداقل یک بسته کامل م

اکثر کند (حد براي اختالط یک بسته استفاده از یک دریل دور
دور در دقیقه) مجهز به یک همزن مناسب توصیه  400
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کن  مخلوطدستگاه ي اختالط احجام بزرگتر از شود، برامی
 و بهشده اضافه  Aبه جزء  B. ابتدا جزء گرددد برقی استفاده

هاي تا زمانی که رگه. اختالط را گرددمدت دو دقیقه مخلوط 
 دست آید ادامه رنگی ناپدید شده و مخلوطی یکنواخت به

زدن ادامه دارد به  در حالی که هم C . سپس جزء داده شود
سعی دست آید.  تا مخلوطی همگن بهشود به آن اضافه  میآرا

زدن جلوگیري حین هم  از ورود هوا به داخل مخلوط درشود 
 شود.

 روش اجرا
تا هواي  مخلوط گروت، به آن فرصت داده شودیختن قبل از ر

احتمالی محبوس شده خارج شود. گروت در محل آماده شده 
که کمترین فاصله را طی کند. براي طی ریخته شود از سمتی 

ریخته گروت از ارتفاع باالتري ، کردن فواصل بیشتر الزم است
ل تا فشار الزم براي حرکت آن تامین شود. اطمینان حاصشود 
کامل مسدود نباشد و  طور ریزي بهکه فضاي گروتشود 

ریزي همواره روج هوا وجود داشته باشد. گروتمنفذي براي خ
کردن  . قبل از بازگیرد طور پیوسته از یک سمت انجام به

 10حدود  تا گروت سفت شود (معموالًداده شود قالب فرصت 
متر بیشتر میلی 100ریزي از ساعت). اگر ضخامت گروت

هاي . الیهگیرد هاي متعدد انجامالیه درنیاز است تا باشد، 
ساعت پس از اتمام اجراي الیه قبلی  6 بایستبعدي گروت می

 .گیرد انجام

 مصرف مواد مقدار
لیتر فضا را  9/5حدود این محصول  میکیلوگر 20هر بسته 

 کند.میپر 

 ها محدودیت
 متر میلی 20: اجرا ضخامت کمینه. 
 متر میلی 100: اجرا ضخامت بیشینه. 
 نکنید اجرا گراد سانتی درجه+ 5 از کمتر دماي در. 
 شودمی آن مقاومت افت باعث زیرا نکنید رقیق حالل با. 
 روز باشد، که بستگی  28تا  21بین  باید بستر بتن سن

 آوري و خشک شدن آن دارد. به شرایط عمل

 تمیزکردن ابزار
بایستی در پایان هر بخش اجرایی یا در ابزار و وسایل کار 

هنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت نشده با حالل 
 پیشنهادي قابل شستشو هستند. مواد سخت شده فقط به

 شوند.میروش هاي مکانیکی پاك 

 بسته بندي
ECG™880،  شود.میعرضه میکیلوگر 20در بسته بندي 

 

 هاي ایمنیرهنمود
باعث آسیب پوستی شود، در هنگام این محصول ممکن است 

کار از وسایل ایمنی فردي مانند دستکش، عینک و لباس کار 
استفاده کنید. در صورت تماس احتمالی با پوست، چشم و 
اعضاي مخاطی بالفاصله موضع را با آب گرم فراوان شستشو 

 دهید و به درمانگاه مراجعه کنید.
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