
AG-S   گروت ویژه 

S uper Plasticiser & Expanding Ready To Use

:مشخصات ظاهری 
پودر دانه دار خاکستری

:وزن حجمی 
(تقریبی) کیلوگرم بر متر مکعب 2300

:مشخصات بسته بندی
 کیلوگرمی سفید رنگ با چاپ زرد و سبز25کیسه 

:میزان کلراید 
بدون کلراید

:شرایط نگهداری 
بصورت بسته بندی و در محیط بدون رطوبت

info@arad-grout.ir

قابلیت خود تراز شوندگی به دلیل دانه بندی مناسـب (1

روانی و سـیالی عالی برای کاربرد آسان در مکان های (2

.    تنگ و محل هایی که دسترسی به آنها مشکل است

محصولی با خواص سیمان و بیشترین ظرفیت درتحمل (3

    بار و قابلیت عالی ضـد خورندگی و ضد فساد تدریجی

مقاومت فشاری باال    در اتصاالت و انکربولت ها با 

تولید گاز منبسـط کننده موثر در جـهت بی اثر نمودن (4

    افت و چروک در سطوح گروت

قابل حصول با نسـبتِ اندکِ آب به سیمان که موجب (5

.    افزایش مقاومت و قدرت ماندگاری باال می گردد

 درصد آب مصرفی به وزنبهترین میزان)           

(. می باشددرصد 15 تا 12            محصـول بیـن 

بدون آهـن و کلرایـد و مـواد زیان آور (6

حـاوی مقـادیر مناسـبی از حبـاب های میکـرونی که (7

خواص مکانیـکی و فیزیکی باعث     عالوه بر بهبـود در

    ارتقـاء نفـوذ ناپذیـری و نشـت ناپذیـری و همـچنین

.    آب بندی سطوح می گردد

مزایای آراد گروت ویژه AG-Sنمودارهای مقاومت و انبساط 

محصولی از شرکت آراد بهبود اجگرد

(با مسئولیت محدود)

AG-Sمشخصات محصول  AG-Sآراد گروت ویژه  

 یکی از متداول ترین محصوالت منبسـط آرادگروت ویژه

شوندۀ پایه سیمانی با مقاومت باال در سازه های صنعتی و 

.ساختمانی می باشد

فرمـوالسـیون آن به گونـه ای اسـت که به تولید گـروت 

اصالح شده ای با کیفیت باال می انجامد، دوام آن تا جایی 

افزایـش یافته اسـت که بر مشـکالتی همچون نشسـت 

و انـواع مکانیزم های سست و بی دوام سیمان غلبه نموده 

.است

میزان انبساط آن در محدوده استاندارد و بصورت تقریبی 

. درصد و برگشت ناپذیر میباشد2/4حدود 
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AG-F     گـروت الیـافی  

S uper Plasticiser & E xpanding Ready To Use

:مشخصات ظاهری 
پودر دانه دار خاکستری همراه با الیاف یونیزه

:وزن حجمی 
(تقریبی) کیلوگرم بر متر مکعب 2300

:مشخصات بسته بندی
 کیلوگرمی سفید رنگ با چاپ آبی و قرمز25کیسه 

:میزان کلراید 
بدون کلراید

:شرایط نگهداری 
بصورت بسته بندی و در محیط بدون رطوبت

info@arad-grout.ir

دارای مقاومت خمشی و فشاری باال (1

مناسب جهت استفاده در محل هایی با تنش فراوان (2

قابلیت خودتراز شوندگی به دلیل دانه بندی مناسب (3

تولید گاز منبسـط کننده موثر در جهت بی اثر نمودن (4

     افت و چروک در سطوح گروت

روانی و سیالی عالی برای کاربرد آسان در مکان های (5

.     تنگ و محل هایی که دسترسی به آنها مشکل است

قابل حصول با نسبتِ اندکِ آب به سیمان که موجب (6

.     افزایش مقاومت و قدرت ماندگاری باال می گردد

 درصد آب مصرفی به وزنبهترین میزان)           

(. می باشددرصد 17 تا 12            محصـول بیـن 

محصولی با خواص سـیمان و بیشـترین ظرفیـت در (7

     تحمل بار و قابلیت عالی ضـد خورندگی و ضد فساد

     تدریجی در اتصاالت و انکربولت ها

بدون آهن و کلراید و مواد زیان آور (8

حـاوی مقـادیر مناسـبی از حبـاب های میکـرونی که (9

خواص مکانیکی و فیزیکی باعث      عالوه بر بهبـود در

     ارتقـاء نفـوذ ناپذیـری و نشـت ناپذیـری و همچنین

.     آب بندی سطوح می گردد

محصولی از شرکت آراد بهبود اجگرد

(با مسئولیت محدود)

AG-Fمشخصات محصول  آراد گـروت الیـافی

مزایای آراد گروت الیافی AG-Fنمودارهای مقاومت و انبساط  

 ها با خـواص Dry Mix از دسـته گـروت الیـافی آراد

.سـیمانی مؤثر می باشد

فرموالسـیون آن به گونه ای است که به تولیـد گـروتِ با 

.کیفیت، مقاومت خمشی و فشاری بسیار باال می انجامد

مقاومت خمشی و فشاری آن تاجایی افزایش یافته است که 

بر مشـکالتی همچـون نشست، افـت خاصیت پالستیک 

و انواع مکانیزم های سست و بی دوام سیمان غلبه کرده است و 

.جهت استفاده در شرایط با تنش فراوان توصیه می گردد

میزان انبساط آن در محدوده استاندارد و بصورت تقریبی 

. درصد و برگشت ناپذیر میباشد2/5حدود 
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AG-P  گروت ویژه تزریق 

S uper Plasticiser & Expanding Ready To Use

:مشخصات ظاهری 
پودر دانه دار خاکستری

:وزن حجمی 
(تقریبی) کیلوگرم بر متر مکعب 2700

:مشخصات بسته بندی
 کیلوگرمی سفید رنگ با چاپ قرمز و آبی30کیسه 

:میزان کلراید 
بدون کلراید

:شرایط نگهداری 
بصورت بسته بندی و در محیط بدون رطوبت

info@arad-grout.ir

 وتزریق و پمپاژروانی و سـیالی عالی، مناسب برای  (1

.    محل هایی که گروت ریزی دستی در آنها ممکن نیست

قابلیت خود تراز شوندگی به دلیل دانه بندی مناسـب (2

محصولی با خواص سیمان، روانی باال و قابلیت ضـد  (3

خورندگی و ضد فساد تدریجی و مقاومت فشاری مناسب

تولید گاز منبسـط کننده موثر در جـهت بی اثر نمودن (4

    افت و چروک در سطوح گروت

قابل حصول با نسـبتِ اندکِ آب به سیمان که موجب (5

.    افزایش مقاومت و قدرت ماندگاری باال می گردد

 درصد آب مصرفی به وزنبهترین میزان)           

(. می باشددرصد 22 تا 18            محصـول بیـن 

بدون آهـن و کلرایـد و مـواد زیان آور (6

حـاوی مقـادیر مناسـبی از حبـاب های میکـرونی که (7

خواص مکانیـکی و فیزیکی باعث     عالوه بر بهبـود در

    ارتقـاء نفـوذ ناپذیـری و نشـت ناپذیـری و همـچنین

.    آب بندی سطوح می گردد

محصولی از شرکت آراد بهبود اجگرد

(با مسئولیت محدود)

AG-Pمشخصات محصول  AG-Pآراد گروت ویژه تزریق   

 ، گروت منبسـط شوندۀ پایه سـیمانی AG-Pآراد گروت 

بسـیار روان و با مقـاومت بـاال مخصوص تزریق و پمپاژ 

.می باشد

فرمـوالسـیون آن به گونـه ای اسـت که به تولید گـروت 

اصـالح شده  جهت عملیات تـزریق می انجـامد، عالوه بر 

روانی زیاد، دوام آن تا جـایی افزایـش یافته اسـت که بر 

مشـکالتی همچون نشسـت و انـواع مکانیزم های سست 

.و بی دوام سیمان غلبه نموده است

میزان انبساط آن در محدوده استاندارد و بصورت تقریبی 

. درصد و برگشت ناپذیر میباشد2حدود 

مزایای آراد گروت ویژه تزریق AG-Pنمودارهای مقاومت و انبساط 
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AG-1  گروت معمولی 

S uper Plasticiser & Expanding Ready To Use

:مشخصات ظاهری 
پودر دانه دار خاکستری

:وزن حجمی 
(تقریبی) کیلوگرم بر متر مکعب 2300

:مشخصات بسته بندی
 کیلوگرمی کرم رنگ با چاپ قرمز و سبز25کیسه

:میزان کلراید 
بدون کلراید

:شرایط نگهداری 
بصورت بسته بندی و در محیط بدون رطوبت

info@arad-grout.ir

تولید گاز منبسـط کننده موثر در جهت بی اثر نمودن (1

     افت و چروک در سطوح گروت

قابلیت خود تراز شوندگی به دلیل دانه بندی مناسـب (2

روانی و سیالی عالی برای کاربرد آسان در مکان های (3

.     تنگ و محل هایی که دسترسی به آنها مشکل است

قابل حصول با نسبتِ اندکِ آب به سیمان که موجب (4

.     افزایش مقاومت و قدرت ماندگاری باال می گردد

 درصد آب مصرفی به وزنبهترین میزان)           

(. می باشددرصد 15 تا 12            محصـول بیـن 

محصولی با خواص سـیمان و بیشـترین ظرفیـت در (5

     تحمل بار و قابلیت عالی ضـد خورندگی و ضد فساد

     تدریجی در اتصاالت

بدون آهن و کلراید و مواد زیان آور (6

حـاوی مقـادیر مناسـبی از حبـاب های میکـرونی که (7

خواص مکانیکی و فیزیکی باعث      عالوه بر بهبـود در

     ارتقـاء نفـوذ ناپذیـری و نشـت ناپذیـری و همچنین

.     آب بندی سطوح می گردد

 گروت انبسـاطی پایـه سـیمانی با گـروت معمولی آراد،

550kg/cm روزه درحدود 28مقاومت فشاری 
.می باشـد 2

باال  کیفیت با شده اصالح گروت تولید به آن فرموالسیون

می انجامد، دوام آن تا جـایی افزایـش یافته اسـت که بر 

مشـکالتی همچون نشسـت و انـواع مکانیزم های سست 

.و بی دوام سـیمان غلبه کرده است

 شدن، در دانه ـ الیـافـیبر قابلیت   عالوه  AG-1گـروت 

.بندی های مختلف جهت مقاصد خاص، تولید میگردد

 در محـدوده اسـتانـدارد و آراد گـروت معمـولیانبسـاط 

. درصد و برگشت ناپذیر میباشد2/4بصورت تقریبی حدود 

مزایای آراد گروت معمولی AG-1نمودارهای مقاومت و انبساط 

محصولی از شرکت آراد بهبود اجگرد

(با مسئولیت محدود)

AG-1مشخصات محصول  AG-1آراد گروت مـعمولی 
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AG-ES   گروت فرا ویژه 

S uper Plasticiser & Expanding Ready To Use

:مشخصات ظاهری 
پودر دانه دار خاکستری

:وزن حجمی 
(تقریبی) کیلوگرم بر متر مکعب 2500

:مشخصات بسته بندی
 کیلوگرمی سفید رنگ با چاپ مشکی و قرمز25کیسه 

:میزان کلراید 
بدون کلراید

:شرایط نگهداری 
بصورت بسته بندی و در محیط بدون رطوبت

info@arad-grout.ir

قابلیت خود تراز شوندگی به دلیل دانه بندی مناسـب (1

روانی و سـیالی عالی برای کاربرد آسان در مکان های (2

.    تنگ و محل هایی که دسترسی به آنها مشکل است

محصولی با خواص سیمان و بیشترین ظرفیت درتحمل (3

    بار و قابلیت عالی ضـد خورندگی و ضد فساد تدریجی

مقاومت فشاری باال    در اتصاالت و انکربولت ها با 

تولید گاز منبسـط کننده موثر در جـهت بی اثر نمودن (4

    افت و چروک در سطوح گروت

قابل حصول با نسـبتِ اندکِ آب به سیمان که موجب (5

.    افزایش مقاومت و قدرت ماندگاری باال می گردد

 درصد آب مصرفی به وزنبهترین میزان)           

(. می باشددرصد 13 تا 10            محصـول بیـن 

بدون آهـن و کلرایـد و مـواد زیان آور (6

حـاوی مقـادیر مناسـبی از حبـاب های میکـرونی که (7

خواص مکانیـکی و فیزیکی باعث     عالوه بر بهبـود در

    ارتقـاء نفـوذ ناپذیـری و نشـت ناپذیـری و همـچنین

.    آب بندی سطوح می گردد

محصولی از شرکت آراد بهبود اجگرد

(با مسئولیت محدود)

AG-ESمشخصات محصول  AG-ESآراد گروت ویژه  

 خاص ترین محصول منبسـط شوندۀ آرادگروت فراویژه

پایه سـیمانی با مقاومت بسـیار باال در سازه های خاص 

.صنعتی می باشد

فرمـوالسیون آن به گونـه ای اسـت که به تولید گـروتی 

خاص با مقاومت بسیار باال می انجامد و دوام آن تا جایی 

افزایـش یافته اسـت که بر مشـکالتی همچون نشسـت 

و انـواع مکانیزم های سست و بی دوام سیمان غلبه نموده 

.است

میزان انبساط آن در محدوده استاندارد و بصورت تقریبی 

. درصد و برگشت ناپذیر میباشد2/2حدود 

مزایای آراد گروت ویژه AG-ESنمودارهای مقاومت و انبساط 
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Arad GROUT

S uper Plasticiser & Expanding Ready To Use

info@arad-grout.ir

محصولی از شرکت آراد بهبود اجگرد

(با مسئولیت محدود)

مـراقبت  طریقه اختالط

خصوصاً در سـطوح روباز و مکان های )مراقبت صحیـح 

. می باشدبسیار ضروری  (خشک و آفتابی

عدم مراقبت مناسب، باعثِ ایجاد ترک، کاهشِ قدرت و 

.دوام در گروت خواهد شد

 روز ادامه 3در تمـامی موارد، باید مراقبـت، حداقـل  تا 

.داشته باشد

الزم اسـت درجه حـرارت گـروت در تمامی مراحل اجرا، 

. درجه سانتیگرادباشد8نگهداری و مراقبت بیش از 

با توجه به حسـاسیتِ انواعِ گـروت به کیـورینگ مناسب، 

.حتماً در این زمینه دقت الزم به عمل آید

جهت بهینه سازی محصول و دستیابی به کارایی بهتر از 

.استفاده شود (Mixer)بتُنـیر 

ریخته و سپس آب  (میکسر)ابتدا پودر گروت را در بتُـنیر 

.را به آرامی به پودر اضافه نمایید

آب مورد استفاده برای گروت باید آب آشامیدنی و درصد 

.باشد برای هر محصول مشخص شدهوزنی 

اضافه نمودن آب، بیـش از نسـبتِ مشخص شده، موجب 

.کاهش خواص گروت خواهد شد

پودر و آب مورد نیاز را کـامالً مخـلوط نمایید تا جاییـکه 

.گروت بدست آمده یک دسـت، صاف و روان گردد

ترکیـب محصـول گـروت با سـایر محصوالت یا مصالح 

.توصیه نمی شود

موارد مصرف توصیه های اجرایی

گروت های آراد، جانشـین مناسبی بـرای تمامی ترکیبات 

با خواص سـیمانی جهت مکـان هایی که نیاز به انبساط 

.و مقاومت باال در شرایط محدود دارند می باشد

استفاده های معمول آن در زیر صفحات فلزی، تخت های 

تزریـق دوغـاب سـیمان، جهت انکربولـت ها و داکـت ها 

و همچنین جـهت فونداسـیون تجهیزات و ماشیـن آالت 

.سنگین یا دوار میباشد

مکان های مورد نظر برای گروت ریزی، ابتدا می بایست 

.تمیز  و مرطوب گردد

تمام مراحلِ پخش کردن، پمپ کردن، تزریق و تسطیح، 

.  دقیقه پس از ترکیب به طول نیانجامد45جمعاً بیش از 

زمان بیشـتر تاثیر منـفی بر خواص انبسـاطی محصول )

(.خواهد داشت

استفاده از اجـرا کننـده ماهر و یا ناظـر با تجربه پیشنهاد 

.می گردد

:آدرس دفتر  :تلفنهای تماس 

-منطقه صنعتی دولت آباد - اصفهان 

8پالک-خیابان زاینده رود-32خیابان شمس تبریزی

www.arad-grout.ir

031 - 950 26 250: تلفـن دفترمرکـزی 

031 - 950 26 750: تـلفـکـس دفـتـر   

0913  319  43 89: مدیر فنی و اجرایی  

0913  303  30 66: مـدیـر بـازرگـانـی  

mailto:aradgrout@yahoo.com


 

 : فیسیکیمشخصات 

 خبوستشی هی ثبضذ. ،تشویت سِ جضء:  ًْبیی هحصَل سًگ 

  ٍصى هخصَظ : جضءA :  Kg/lit  4/1  

 B  :Kg/lit  1/1جضء                       

 C  :  Kg/lit  8/1جضء                          

 ثِ دٍس اص ًَس آفتبة خطه: دس جبی  ضشایظ ًگْذاسی ٍ 

 دس ثستِ ّبی اٍلیِهبُ پس اص تَلیذ  24 : هذت ًگْذاسی 

 مشخصات فىی :

 مقايمت فشاری )ویًته بر میلیمتر مربع(

 ًیَتي ثش هیلیوتشهشثغ 4 مقايمت چسبىذگی بٍ بته :

 ًیَتي ثش هیلیوتشهشثغ 20مقايمت چسبىذگی بٍ فًالد : 

 

 

 شرح :

 حبٍی وَاستض ثب سػبیت سبیض داًِ ثٌذی هی ثبضذ.وِ 

 کاربرد : مًارد
 

 خَد تشاص ضًَذگی ثب تَجِ ثِ خبصیت

(Self Levelچسجٌذگی فَق الؼبدُ ثبال ثِ ثتي ٍ ) ، 

هصبلح  ثِ ّش ًَع ثِ عَس ولی ٍ یب ّش دٍفَالد 

 سبختوبًی، ثِ دٍ سٍش ریل هَسد استفبدُ لشاس هی گیشد:

 گريت ریسی :

گشٍت سیضی ولیِ تجْیضات صٌؼتی وِ دس ٌّگبم 

 ثبال ای لشصُ ٍ دیٌبهیىی ثبسّبی داسای ،استبست

 ٍ ...( پشس دستگبُ ّبی ووپشسَسّب، )تَسثیي ّب، ثبضٌذ. هی

 چسباوذن سازٌ ای :

 هْبسی ٍ تىیِ گبُ ّبوبضت آسهبتَس، هیل 

 جْت وبضت آسهبتَس دس سغح ػوَدی )دیَاسُ ّب

  3K Epoxy Glue ٍ ...( هی ثبیست اص هحصَل

 استفبدُ گشدد.

 مسایا :

  ُثبالهمبٍهت هىبًیىی ٍ ضیویبیی فَق الؼبد 

 ( فبلذ جوغ ضذگیShrinkage) 

 سٍاًی خَة حتی دس ضخبهت ّبی ون 

  ثب تَجِ ثِ خبصیت خَد تشاصضًَذگی ٍ سًٍذگی

 

توضیح اینکه محصول مذکور در یونیت های 20 کیلویی و با رعایت 

نسبت  اختالط  در  بسته بندی های  تفکیک  شده  عزضه  می  گزدد. 

اص دٍ جضء سصیي ٍ ّبسدًش ٍ یه جضء هبسِ هخصَظ 

مذيل االستیسیتٍ : 18000 ًیَتي ثش هیلیوتشهشثغ 

 20 

 C 10 40 دلیمِ                 دهب 

 C 5 60 دلیمِ                 دهب 

 30 

 C 20 دلیمِ                 دهب

 C 10 دلیمِ                 دهب

مقايمت خمشی )ویًته بر میلیمترمربع( 

1

1 c           25                27                29                  30    

14 سٍصُ           7 سٍصُ         3 سٍصُ          1 سٍصُ            دهب 

 5 

 20 

 c          ----             25                27                 29     

14 سٍصُ           7 سٍصُ         3 سٍصُ          1 سٍصُ            دهب 

 C            85                95               110               120   1 5 

 C           95                110              110              120   1 20 

 4 Kg/lit : )A + B + C( هخلَط                     

 ًسجت اختالط : A : B : C ; 4 : 1 : 11 ًسجت ٍصًی 

 ًَع ثستِ ثٌذی : یًَیت ّبی 13 ویلَیی 

                      جضء A : 2 ویلَگشم 

                      جضء B : 1 ویلَگشم 

                      جضء C : 10 ویلَگشم 

جْت وبضت آسهبتَس دس وف استفبدُ وشد. 

 Arad Grout Epoxy 120  (AG-PX)                                     AG-PX گزوت اپوکسی سه جزئی

هتطىل  جضئی  سِ  است  هحصَلی   AG  -  PX

خَة   AG  -  PX،   اص  ایي  هبدُ  هی تَاى 

1

1

1

1

زمان قابل کارکرد برای یک یًویت 13 کیلًگرمی : 
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 : فیسیکیمشخصات 

 خبوستشی هی ثبضذ. ،تشویت سِ جضء:  ًْبیی هحصَل سًگ 

  ٍصى هخصَظ : جضءA :  Kg/lit  4/1  

 B  :Kg/lit  1/1جضء                       

 C  :  Kg/lit  8/1جضء                          

 ثِ دٍس اص ًَس آفتبة خطه: دس جبی  ضشایظ ًگْذاسی ٍ 

 دس ثستِ ّبی اٍلیِهبُ پس اص تَلیذ  24 : هذت ًگْذاسی 

 مشخصات فىی :

 مقايمت فشاری )ویًته بر میلیمتر مربع(

1

1

 ًیَتي ثش هیلیوتشهشثغ 4 مقايمت چسبىذگی بٍ بته :

 ًیَتي ثش هیلیوتشهشثغ 20مقايمت چسبىذگی بٍ فًالد : 

1

1

1

1

 

 

 شرح :

 حبٍی وَاستض ثب سػبیت سبیض داًِ ثٌذی هی ثبضذ.وِ 

 کاربرد : مًارد
 

 خَد تشاص ضًَذگی ثب تَجِ ثِ خبصیت

(Self Levelچسجٌذگی فَق الؼبدُ ثبال ثِ ثتي ٍ ) ، 

هصبلح  ثِ ّش ًَع ثِ عَس ولی ٍ یب ّش دٍفَالد 

 سبختوبًی، ثِ دٍ سٍش ریل هَسد استفبدُ لشاس هی گیشد:

 گريت ریسی :

گشٍت سیضی ولیِ تجْیضات صٌؼتی وِ دس ٌّگبم 

 ثبال ای لشصُ ٍ دیٌبهیىی ثبسّبی داسای ،استبست

 ٍ ...( پشس دستگبُ ّبی ووپشسَسّب، )تَسثیي ّب، ثبضٌذ. هی

 چسباوذن سازٌ ای :

 هْبسی ٍ تىیِ گبُ ّبوبضت آسهبتَس، هیل 

 جْت وبضت آسهبتَس دس سغح ػوَدی )دیَاسُ ّب

  3K Epoxy Glue ٍ ...( هی ثبیست اص هحصَل

 استفبدُ گشدد.

 مسایا :

  ُثبالهمبٍهت هىبًیىی ٍ ضیویبیی فَق الؼبد 

 ( فبلذ جوغ ضذگیShrinkage) 

 سٍاًی خَة حتی دس ضخبهت ّبی ون 

  ثب تَجِ ثِ خبصیت خَد تشاصضًَذگی ٍ سًٍذگی

 

 ًَع ثستِ ثٌذی : یًَیت ّبی 20 ویلَیی 

توضیح اینکه محصول مذکور در یونیت های 20 کیلویی و با رعایت 

نسبت  اختالط  در  بسته بندی های  تفکیک  شده  عزضه  می  گزدد. 

                      جضء B :  1  ویلَگشم 

1-2 

اص دٍ جضء سصیي ٍ ّبسدًش ٍ یه جضء هبسِ هخصَظ 

                      جضء A :  3  ویلَگشم 

                      جضء C :  16  ویلَگشم 

 1.675 Kg/lit : )A + B + C( هخلَط           

 ًسجت اختالط : A : B : C ; 3 : 1 : 16 ًسجت ٍصًی 

مذيل االستیسیتٍ : 18000 ًیَتي ثش هیلیوتشهشثغ 

 20 

 C 10 40 دلیمِ                 دهب 

 C 5 60 دلیمِ                 دهب 

 30 

 C 20 دلیمِ                 دهب

 C 10 دلیمِ                 دهب

زمان قابل کارکرد برای یک یًویت 20 کیلًگرمی : 

 20 
مقايمت خمشی )ویًته بر میلیمترمربع( 

1

1 c           25                27                29                  30    

14 سٍصُ           7 سٍصُ         3 سٍصُ          1 سٍصُ            دهب 

 5 

 20 

 c          ----             25                27                 29     

 Arad Grout Epoxy 70  (AG-EP70)                                AG-EP70 گزوت اپوکسی سه جزئی

هتطىل  جضئی  سِ  است  هحصَلی   AG - EP70

 خَة  AG - EP70،  اص  ایي  هبدُ  هی تَاى 

جْت وبضت آسهبتَس دس وف استفبدُ وشد.

28 سٍصُ          7 سٍصُ         3 سٍصُ         1 سٍصُ           دهب 
 C          77            86            94             102    5 
 C         83            90            97            103
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 : فیسیکیمشخصات 

 خبوستشی هی ثبضذ. ،تشویت سِ جضء:  ًْبیی هحصَل سًگ 

  ٍصى هخصَظ : جضءA :  Kg/lit  4/1  

 B  :Kg/lit  1/1جضء                       

 C  :  Kg/lit  8/1جضء                          

 ثِ دٍس اص ًَس آفتبة خطه: دس جبی  ضشایظ ًگْذاسی ٍ 

 دس ثستِ ّبی اٍلیِهبُ پس اص تَلیذ  24 : هذت ًگْذاسی 

 مشخصات فىی :

 مقايمت فشاری )ویًته بر میلیمتر مربع(

1

1

 ًیَتي ثش هیلیوتشهشثغ 4 مقايمت چسبىذگی بٍ بته :

 ًیَتي ثش هیلیوتشهشثغ 20مقايمت چسبىذگی بٍ فًالد : 

1

1

1

1

 

 

 شرح :

 حبٍی وَاستض ثب سػبیت سبیض داًِ ثٌذی هی ثبضذ.وِ 

 کاربرد : مًارد
 

 خَد تشاص ضًَذگی ثب تَجِ ثِ خبصیت

(Self Levelچسجٌذگی فَق الؼبدُ ثبال ثِ ثتي ٍ ) ، 

هصبلح  ثِ ّش ًَع ثِ عَس ولی ٍ یب ّش دٍفَالد 

 سبختوبًی، ثِ دٍ سٍش ریل هَسد استفبدُ لشاس هی گیشد:

 گريت ریسی :

گشٍت سیضی ولیِ تجْیضات صٌؼتی وِ دس ٌّگبم 

 ثبال ای لشصُ ٍ دیٌبهیىی ثبسّبی داسای ،استبست

 ٍ ...( پشس دستگبُ ّبی ووپشسَسّب، )تَسثیي ّب، ثبضٌذ. هی

 چسباوذن سازٌ ای :

 هْبسی ٍ تىیِ گبُ ّبوبضت آسهبتَس، هیل 

 جْت وبضت آسهبتَس دس سغح ػوَدی )دیَاسُ ّب

  3K Epoxy Glue ٍ ...( هی ثبیست اص هحصَل

 استفبدُ گشدد.

 مسایا :

  ُثبالهمبٍهت هىبًیىی ٍ ضیویبیی فَق الؼبد 

 ( فبلذ جوغ ضذگیShrinkage) 

 سٍاًی خَة حتی دس ضخبهت ّبی ون 

  ثب تَجِ ثِ خبصیت خَد تشاصضًَذگی ٍ سًٍذگی

 

 ًَع ثستِ ثٌذی : یًَیت ّبی 20 ویلَیی 

توضیح اینکه محصول مذکور در یونیت های 20 کیلویی و با رعایت 

نسبت  اختالط  در  بسته بندی های  تفکیک  شده  عزضه  می  گزدد. 

                      جضء B :  1  ویلَگشم 

1-2 

اص دٍ جضء سصیي ٍ ّبسدًش ٍ یه جضء هبسِ هخصَظ 

 Arad Grout Epoxy 64  (AG-EP64)                                AG-EP64 گزوت اپوکسی سه جزئی

                      جضء A :  3  ویلَگشم 

                      جضء C :  16  ویلَگشم 

 1.675 Kg/lit : )A + B + C( هخلَط           

 ًسجت اختالط : A : B : C ; 3 : 1 : 16 ًسجت ٍصًی 

مذيل االستیسیتٍ : 18000 ًیَتي ثش هیلیوتشهشثغ 

 20 

 C 10 40 دلیمِ                 دهب 

 C 5 60 دلیمِ                 دهب 

 30 

 C 20 دلیمِ                 دهب

 C 10 دلیمِ                 دهب

زمان قابل کارکرد برای یک یًویت 20 کیلًگرمی : 

هتطىل  جضئی  سِ  است  هحصَلی   AG - EP64

 خَة  AG - EP64،  اص  ایي  هبدُ  هی تَاى 

جْت وبضت آسهبتَس دس وف استفبدُ وشد.

28 سٍصُ          7 سٍصُ         3 سٍصُ         1 سٍصُ           دهب 
 C          66            72            82             93   

 20 

 5 
 C         71            75            84              94

مقايمت خمشی )ویًته بر میلیمترمربع( 

1

1 c           25                27                29                  30    

14 سٍصُ           7 سٍصُ         3 سٍصُ          1 سٍصُ            دهب 

 5 

 20 

 c          ----             25                27                 29     
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 وحًٌ اجرا :

  دس صَست ٍاسد ضذى َّا ثِ داخل تشویت، ثب ٍاسد وشدى

دیَاسُ ّبی ظشف )ثِ آساهی( اجبصُ دّیذ تب َّای ضشثِ ثِ 

 اضبفِ اص داخل ظشف خبسج گشدد.

  ِتَسظ لیفی وِ هتٌبست ثب فضبی گشٍت سیضی دس ًظش گشفت

ضذُ است، ظشف حبٍی گشٍت سا ثِ گًَِ ای وِ دس استفبع 

دسجِ لشاس داسد ضشٍع ثِ  45سبًتیوتش ٍ ثب صاٍیِ  40حذٍد 

 اجشا ًوبییذ.

 :دستًرات ایمىی 

هحصَل ثب پَست دست توبس یبثذ هی ثبیست آى سا ثب چٌبًچِ ایي 

 حالل تیٌش ضستطَ دادُ ٍ سپس ثب آة گشم ٍ صبثَى ثطَئیذ.

دس صَست توبس ثب چطن سشیؼبً ثب همذاس فشاٍاى آة تویض ٍ سشد 

 ثطَئیذ ٍ ثِ پضضه هشاجؼِ فشهبئیذ.

 مسائل زیست محیطی :

 ًفت یب تیٌشب پس اص اػوبل هی ثبیست سشیؼبً توبم ٍسبیل اجشا سا ث

زة ٍ بیذ ثب استفبدُ اص هبسِ یب خبن جضبیؼبت ایي هحصَل ث ثطَئیذ.

ثِ ظشف ّبی هٌبسجی هٌتمل گشدد. ّوچٌیي ثبلیوبًذُ آى ثبیذ ثب همبدیش 

صیبد آة ضستِ ضَد. دفغ هَاد صائذ هی ثبیست هغبثك ثب همشسات هحلی 

 ٍ تحت دستَسالؼول هسئَلیي هشثَعِ اًجبم پزیشد.

 

 

 :  ییدستًرالعمل اجرا

  : آمادٌ سازی سطح

  ُثشداضتي رسات سست، چشثی، گشد ٍ غجبس، ضیش

 سیوبى اص سٍی ولیِ سغَح هشثَعِ

  سغَح هی ثبیست خطه ٍ ػبسی اص سعَثت ثبضذ

دسصذ  4)حذاوثش سعَثت سغح ًجبیذ ثیطتش اص 

 ثبضذ(.

 : طریقٍ اختالط

سا دسٍى ظشف خَد وبهالً ثِ ّن صدُ ثِ  B  ٍA ءاثتذا جض

 گًَِ ای وِ وبهالً یىٌَاخت گشدد.

سا ثِ آى  Bسا دسٍى ظشف دیگشی سیختِ ٍ جضء  Aجضء 

اضبفِ ًوبییذ. دس ایي ٌّگبم تَسظ ّوضى ثشلی )حذاوثش 

سا ثِ آساهی  B + Aدٍس دس دلیمِ( هخلَط  250دٍس 

 تشویت ًوبییذ.

سا ثِ آساهی  C، جضء  B  ٍAوبهل جضء  تشویت س اصپ

 اضبفِ ًوبییذ.

ظشفیت هخلَط  وِاًتخبة وٌیذ  سا ظشفی وبییذًدلت 

 وشدى سِ جضء سا داضتِ ثبضذ.

اص خبسج وشدى ّوضى اص داخل  ،تب تشویت وبهل سِ جضء

. صیشا وِ ایي اهش ثبػث ٍاسد ًوبییذظشف اویذاً خَدداسی 

 ضذى َّا ثِ داخل تشویت هی ضَد.

 Bٍ A ثِ هخلَط C تًجٍ : هی تَاًیذ ثب وٌتشل هیضاى جضء

استفبدُ ضَد. 

لبثل احتشاق است ٍ دس صهبى اػوبل، اص سٍضي وشدى آتص ٍ استؼوبل

سیگبس خَدداسی ًوبئیذ. اص ًَضیذى ٍ یب توبس ثب پَست یب چطن 

خَدداسی ًوبئیذ. لزا دس حیي هصشف ثبیذ اص دستىص ٍ ػیٌه ایوٌی 

تلفکس: تلفن :  پست الکترونیک :

هیضاى سٍاًی PX و AG - EP سا تٌظین ًوبییذ. 

 ٍ هیگیشد  لشاس  خغشًبن  دس سدُ هحصَالت   AG - PX و EP  
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Arad GROUT

S uper Plasticiser & Expanding Ready To Use

 نسبت به تولید، تهیـه و توزیع سـایر محصـوالت به شـرح زیر، مطابق با سـفارش مشـتریان محترمشـرکت آراد بهبـود

به گونه ای اقدام نموده تا مشـتریان بتـوانند عمده ی نیـاز به مصـالح را یکجـا و از یک منبع مشـتری مدار و سـازماندهی

: برآورده سـازند CRMشـده براسـاس اصـول 

خمیر و چسب های کاشت میلگرد- 12 گروت انبساطی پایه سیمانی با مقاومتهای مختلف- 1

انواع روان کننده و فوق روان کننده- 13 گروت الیافی با مقاومتهای خمشی و فشاری مختلف- 2

افزودنی های آب بند سازه های بتنی- 14 گروت های آب بند و ترمیمی دو جزئی- 3

(میکروسیلیس)افزودنی های معدنی - 15 گروت ترکیبی و گروت های تزریق و پمپاژ- 4

با طول و قطر مختلف (P.P)افزودنی های الیافی - 16 گروت اپوکسی- 5

آنتی فریزهای بتن- 17 گروت کف پوش- 6

چسب بتن- 18 کف پوش بتن الیافی- 7

اسپیسر های پالستیکی- 19 انواع مالت های آماده- 8

واتراستاپهای حفره دار و تخت- 20 مالت های ترمیمی و آب بند پایه سیمانی- 9

(درزگیرها)انواع ماستیک .- 21 چسب کاشی و سرامیک- 10

قالب های بتن مطابق با استانداردهای مختلف- 22 انواع کولتار اپوکسی- 11

info@arad-grout.ir

-منطقه صنعتی دولت آباد - اصفهان 

8پالک-خیابان زاینده رود-32خیابان شمس تبریزی

www.arad-grout.ir

:آدرس دفتر  :تلفنهای تماس 

محصولی از شرکت آراد بهبود اجگرد

(با مسئولیت محدود)

سایر محصوالت

تلفـن دفترمرکـزی : 250 26 950 - 031

تـلفـکـس دفـتـر   : 750 26 950 - 031

مدیر فنی و اجرایی  : 89 43  319  0913

مـدیـر بـازرگـانـی  : 66 30  303  0913

mailto:aradgrout@yahoo.com
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