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ADMIX GM530 
 گروت بر پايه سيمان با مقاومت خيلی زياد  

 

 موارد کاربرد 

  ADMIX GM530  توان  مي اي فرموله شده است که بتوان آن را به شکل خميري يا روان استفاده نمود. به آساني  به گونه

ها و  ها به کار برد، همچنين براي تنظيم ابعاد ستونآن را براي تسطيح، گروت ريزي، کاشت فوالد در بتن يا پر کردن گودال 

 گيرد.تيرها مورد استفاده قرار مي

 

 ويژگی 

 : هاي زير استهاي ملي و بين المللي طراحي و توليد شده و داراي ويژگي اين محصول بر اساس آيين نامه  −

 شدگيبدون جمع  −

 غلظت قابل تنظيم )با استفاده از آب(  −

 عملکرد قابل پيش بيني و معين شده   −

 بتن اتصال بسيار خوب به فوالد و −

 توسعه مقاومت زودرس حتي در شکل روان  −

 آب بند   −

 

 مشخصات فنی 

 آب مصرفي  کيلوگرمي  25ليتر به ازاي يک کيسه   25/5تا    5/4

 شکل ظاهري  پودر خاکستري 

 بالک   دانسيته ر ليتر بکيلوگرم    4/1

 مگاپاسکال   22روزه    1

 مقاومت فشاري درحالت خميري 
 مگاپاسکال   30روزه    3

 مگاپاسکال   44روزه    7

 مگاپاسکال   52روزه    28

 روش اجرا 

ADMIX GM530  روان و    اريبس  يبه مالت  لييک محصول آماده مصرف پودري است که با افزودن آب در محل کارگاه تبد

 120تا    40  ي هادر ضخامت   يزيگروت ر  يشده و برا   يدرشت طراح  يمحصول با دانه بند  ني. اشوديم  يشدگبدون جمع 

 .دييبا کارشناسان شرکت مشورت نما  شتريب  يها ت ضخام  ايبزرگ    يدر فضاها  يزيمناسب است. جهت گروت ر  متريليم
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 : آماده سازي سطح-1

بايسطوحي که در معرض گروت ريزي قرار مي  احتمالي جدا شده و بتن سفت يا  خراشيده شوند تا پوسته   دگيرند  هاي 

ها شکسته شده ودر عين  هاي سنگين و بادي وساير ابزار مشابه که باعث شود سنگدانه ها نمايان شوند. از چکش سنگدانه 

عمل آوري و ديگر  حال در جاي خود باقي بمانند استفاده نکنيد. بايد سطوح را از وجود روغن، گردو خاک، رنگ، ماده  

شوند پاک کرد. سطوح در معرض گروت ريزي را خيس نماييد تا آب مالت را  ها که باعث کاهش چسبندگي ميآلودگي 

اي که سطوح مرطوب بوده و لي آب آزاد وجود نداشته باشد. در هنگام کاشت پيچ يا ميلگرد خالي بودن  جذب نکند. به گونه

ها استفاده  مورد توجه خاص قرار گيرد و درصورت لزوم از هواي فشرده براي تخليه آن هاها و عدم آب يا روغن در آن چال 

پيچ ها بايد تميز و عاري ازچربي، گريس و رنگ باشند. تجهيزات نصب شدني را تنظيم و ثابت   ها وکنيد. صفحه ستون 

ها آسان شود. مطمئن شويد  برداشتن آن   نماييد. اگر الزم است صفحات فاصله گذار برداشته شوند آنها را کمي چرب کنيد تا

 که قالب بندي محکم و آب بند است تا از حرکت و خروج گروت جلوگيري شود. 

 

 : اختالط-2

و همزن استفاده کنيد، مطمئن   براي توليد احجام بزرگ از مخلوط کن و براي اختالط يک کيسه گروت از دريل دور کند

به داخل   ولي آب آزاد وجود نداشته باشد. سپس مقدار آب را اندازه گيري و  شويد که سطوح داخلي مخلوط کن مرطوب بوده

 دقيقه هم  5تا    3را به آن اضافه کنيد. به مدت    ADMIX GM30مخلوط کن بريزيد، درحين چرخيدن مخلوط کن به آرامي  

پرهيز شود زيرا باعث جمع  زدن را ادامه دهيد تا مالتي همگن، روان، نرم و بدون حباب به دست آيد. از اختالط طوالني  

 شود. شدگي مالت مي 

 

 ريختن : - 3

بالفاصله پس از اختالط اقدام به ريختن نماييد، همواره مالت را از يک طرف بريزيد و آنقدر ادامه دهيد تا همه فضاهاي  

هاي پايه  ايجاد کنيد. گروتخالي را پر کرده و از اطراف مشاهده شود. در حد امکان ارتفاع الزم براي تامين فشار حرکتي را  

بالفاصله روي سطوح باز     ADMIX GM530پس از ريختن   سيماني اين شرکت با انواع پمپ هاي تزريق قابل استفاده اند.

روز (. در صورت    5را با گوني مرطوب به طور کامل بپوشانيد و تا زماني که مالت سخت شود آن را خيس نگه داريد) حدود  

 عمل آوري سطحي استفاده کنيد.   توانيد از موادمي   عدم امکان مصرف آب

 

 مقاديرمصرف 

کيلوگرمي براي پر کردن يک متر مکعب   25کيسه  78کند و درحالت روان ليتر فضا را پر مي 13کيلوگرمي  25کيسه   هر

   الزم است .

 

 بندي  بسته
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ADMIX GM530  شود. کيلوگرمي عرضه مي  25هاي پالستيکي  در کيسه 

 

 انبارداري 

انباشتن   اين محصول را درمکان سرپوشيده و به دور از تابش خورشيد، بارندگي، رطوبت و در روي پالت نگه داري کنيد. از

هاي  ب و درکيسهماه است اگر در شرايط مناس  12ها بر روي هم و فشار زياد پرهيز شود. عمر مفيدمحصول حداقل  کيسه

 . اصلي نگه داري شود 

 

 ايمنی  نکات 

نيز ممکن است باعث آسيب شود. در صورت تماس احتمالي    ADMIX GM530همانند تمامي محصوالت پايه سيماني، گروت  

دقيقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه کنيد. در صورت تماس با پوست آن را   15ها بالفاصله آن را به مدت با چشم 

 به دقت بشوييد.  

 

 کيفيت  يديهيتا

  نيا  يفيشوند، تحت کنترل بخش کنترل کتوليد و عرضه مي  پارسيان  ديدماوند سفمحصوالتي که توسط شرکت    تمام

 است. شرکت و مطابق با استانداردهاي کيفي بين المللي  

 

 یلي اطالعات تکم

ن  در تکم  ازيصورت  اطالعات  ا  يليبه  کارشناسان  تلفن  نيبا  با  الکترون  اي  88678880-3  يهاشرکت        ي کي پست 

info@white-damavand.com   دييتماس حاصل فرما.  

 


