بسمه تعالي
(آراد گروت)
شماره  :رزومه و سوابق
پيوست :کاتالوگ و مستندات
برگ  1از 2

مدیریت محترم ،کارشناس ارجمند ،مصرف کننده گرامی،

باسالم و احترام،
به استحضار میرساند شرکت آراد بهبود اِجگِرد در جهت تولید و ارائه خدمات قبل و پس از فروشِ انواع گروت انبساطي
پایه سیماني با مقاومتهای مختلف ،گروتهای الیافي ،گروت اپوکسي و انواع گروتهای ویژه باتوجه به درخواست و شرایط
پروژهها و طرحهای صنعتي ،در سال  1388با هدف ارتقا سطح کیفي محصوالت داخلي شروع به کار نموده و همواره با استفاده
از نیروهای متخصص و مجرب و با تمام توان در جهت رضایت و برآورده کردن نیاز مشتریان اقدام مينماید.
این شرکت با دراختیار داشتن کارشناسانِ فني ماهر و با تجربه در فعالیتهای مختلف عمراني و آزمایشگاهي ،قادر است عالوه
بر تولید انواع گروت ،در زمینه مشاوره تخصصي ،اجرا و نظارت بر اجرا و خدمات پس از فروشِ محصوالت تولیدی ،همکاری
الزم را در زمان مقتضي ارائه نماید .همچنین باتوجه به همکاری با آزمایشگاهِ شرکتهای معتبر آزمایشگاهي و مورد تأیید
اداره استاندارد ،قادر ميباشد نسبت به تولید انواع گروت با مشخصات فني پروژههای آن مجموعه محترم اقدام نماید.
با توجه به تجهیزات و امکانات موجود در کارخانه و وجود نیروهای متخصص و با تجربه باال در جهت تولید انواع گروت ،این
شرکت ظرفیت تولید ،بسته بندی و ارسال بیش از  70تن انواع گروت را در هفته دارا ميباشد.
به پیوستت کاتالو مشتخصتات فنيِ محصتوالت تخصتصتي این شترکت ،به انضتمام نتایج آزمونهای ادواری ،رضتایتنامه
مشتتریان و تائیدیههای فني اخذ شتده از شترکتها و پروژههای بزر صتنعتي و ازجمله واحد مهندستي ستاختمان شترکت بین
المللي فوالدتکنیک ،شرکت مهندسي معیارصنعت خاورمیانه (شرکت مادرتخصصي توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه) و
مهندسین مشاور سانو (پروژه کارخانه سیمان تیس) جهت آشنایي اولیه با قابلیتها و مشخصات فني تقدیم ميگردد.
از مشتریان این محصول از سال  1393تاکنون ميتوان به شرکتها و موسسات مختلفي که در زمینه ساخت ،نصب و اجرای
سازهها و تجهیزات مختلف صنعتي (مکانیکال و الکتریکال) و ساختماني مشغول ميباشند به شرح ذیل اشاره نمود:

بسمه تعالي
(آراد گروت)
شماره  :رزومه و سوابق
پيوست :کاتالوگ و مستندات
برگ  2از 2

مشتریان مهم محصوالت این شرکت طی سالهای اخیر:

شرکت تهران جنوب (مخازننفتگچساران)  -مجتمع فوالد مبارکه( :شرکت برقآرا)  -مهندسيوساختتجهیزاتسپاهان مپنا –

قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا (ص)  -شرکتسهامیذوبآهناصفهان( :شرکت مرآت پوالد ،شرکت پیشگامان فن اندیش تهران،
شرکت انرژی گستر نصیر ،شرکت آذران صنعت ،شرکت سابرما ،شرکت تام ایرانخودرو) – شرکت سابرما (سیمانتیسچابهار) -
مجتمعفوالد زرند ایرانیان  -مهندسيبینالملليفوالدتکنیک(تائیدیهفني)  -فوالد الیگودرز  -کارخانه آلومینیوم ایران (ایرالکو) –
مجتمعصنایع قائمرضا (تایید شرکت بینالمللي معیارصنعت خاورمیانه) – مجتمعککطبس  -پروژه درالوک عراق (نوین نیرو) –
مشارکت مهامشرق ،سپاسد و آذرخش انتقال نیرو پاژ  -مجتمعپارسفوالد پایا (نایین)  -شرکت ابنیه بتني  -کاشياصفهان –
شرکت پیمانیر (پروژه فوالد نطنز و پروژه نیروگاه زنجان) – شرکت ساختمان اصفهان  -شرکت مهندسینمشاور آزمونه فوالد -
شرکت احداث صنعت سهند  -شرکت صنایع ریخته گری چیروک  -مجتمعصنایع ریختهگریاصفهان  -شرکت کیمیا کانسار -
موسسه الهادی (راهآهن چابهار-زاهدان)  -مجتمعکنسانتره آهن آفتاب طبس – شرکت زمین فن آوران (پروژه مترو اصفهان) -
فرا فوالد سپهر رادین  -کارخانه سیمان جرقویه  -صنایع بینالمللي برقارس (وابسته به توانیر)  -شرکت کرانه سازانزندهرود –
شرکت ژرفکار جم – بنیاد بتن اصفهان  -شرکت طالییهداران کویر  -شرکت سرما ساز  -شرکتپارسسازهعایقمهرگان -
شرکت باالرسپاهان  -شرکت سپرسنگ – شرکت آزمون پرتویغرب  -شرکت نویدعمران بهارستان (پروژههایساختماني) -
شرکتعمرانگسترانفوالدشهر – شرکتبابکمسایرانیان – شرکت لورچ – شرکت ژوپن گاز – صنایعسنگبری دهبید
(صفاشهرشیراز) و شهرکهای صنعتي محمودآباداصفهان ،دولت آباد ،رضوانشهر و شمسآباد(حسنآباد تهران) و بسیاری از
شرکتها ،موسسات و پروژههای مختلف دیگری که تاکنون از محصوالت این شرکت استفاده نمودهاند.
الزم به ذکر استت این شترکت قادر ميباشتد در جهت رضتایت مشتتریان ،عالوه بر تولید تخصتصتي انواع گروت ،نستبت به تولید یا
تامین انواع مصالح تخصصي ،مالتهای ترمیمي و آب بند ،مالت آماده ،محصوالت مکمل و افزودنيهای بتتتتن و ...به صورت
یک پکیتج کامل همراه با مشاوره فني و نظارت اقدام نموده و در اختیار شرکتهای طرف قرارداد و پروژههای صنعتي قرار دهد.

 AG-Sگروت ویژه

محصولی از شرکت آراد بهبود اجگرد
)با مسئولیت محدود(

R eady To U se

آراد گروت ویژه AG-S

مشخصات محصول AG-S

آرادگروت ویژه یکی از متداولترین محصوالت منبسـط
شوندۀ پایه سیمانی با مقاومت باال در سازههای صنعتی و
ساختمانی میباشد.
فرمـوالسـیون آن به گونـهای اسـت که به تولید گـروت
اصالح شدهای با کیفیت باال میانجامد ،دوام آن تا جایی
افزایـش یافته اسـت که بر مشـکالتی همچون نشسـت
و انـواع مکانیزمهای سست و بیدوام سیمان غلبه نموده
است.
میزان انبساط آن در محدوده استاندارد و بصورت تقریبی
حدود  2/4درصد و برگشت ناپذیر میباشد.

مشخصات ظاهری :
پودر دانهدار خاکستری
وزن حجمی :
 2300کیلوگرم بر متر مکعب (تقریبی)
مشخصات بسته بندی:
کیسه  25کیلوگرمی سفید رنگ با چاپ زرد و سبز
میزان کلراید :
بدون کلراید
شرایط نگهداری :
بصورت بسته بندی و در محیط بدون رطوبت

نمودارهای مقاومت و انبساط AG-S
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S uper P las ticiser & E xpanding

 )1قابلیت خود تراز شوندگی به دلیل دانهبندی مناسـب
 )2روانی و سـیالی عالی برای کاربرد آسان در مکانهای
تنگ و محلهایی که دسترسی به آنها مشکل است.
 )3محصولی با خواصسیمانو بیشترین ظرفیت درتحمل
بار و قابلیت عالی ضـد خورندگی و ضد فساد تدریجی
در اتصاالت و انکربولتها با مقاومت فشاری باال
 )4تولید گاز منبسـط کننده موثر در جـهت بی اثر نمودن
افت و چروک در سطوح گروت
 )5قابل حصول با نسـبتِ اندکِ آب به سیمان که موجب
افزایش مقاومت و قدرت ماندگاری باال میگردد.
(بهترین میزان درصد آب مصرفی به وزن
محصـول بیـن  12تا  15درصد میباشد).
 )6بدون آهـن و کلرایـد و مـواد زیانآور
 )7حـاوی مقـادیر مناسـبی از حبـابهای میکـرونی که
عالوه بر بهبـود در خواص مکانیـکی و فیزیکی باعث
ارتقـاء نفـوذ ناپذیـری و نشـت ناپذیـری و همـچنین
آببندی سطوح میگردد.

info@arad-grout.ir

AG-F

محصولی از شرکت آراد بهبود اجگرد
)با مسئولیت محدود(

R eady To U se

S uper P lasticiser & E xpanding

آراد گـروت الیـافی

مشخصات محصول AG-F

گـروت الیـافی آراد از دسـته  Dry Mixها با خـواص
سـیمانی مؤثر میباشد.
فرموالسـیون آن به گونهای است که به تولیـد گـروتِ با
کیفیت ،مقاومت خمشی و فشاری بسیار باال میانجامد.
مقاومت خمشیو فشاریآن تاجاییافزایش یافته است که
بر مشـکالتی همچـون نشست ،افـت خاصیت پالستیک
و انواعمکانیزمهایسست و بیدوامسیمانغلبهکردهاست و
جهت استفاده در شرایط با تنش فراوان توصیه میگردد.
میزان انبساط آن در محدوده استاندارد و بصورت تقریبی
حدود  2/5درصد و برگشت ناپذیر میباشد.

مشخصات ظاهری :
پودر دانهدار خاکستری همراه با الیاف یونیزه
وزن حجمی :
 2300کیلوگرم بر متر مکعب (تقریبی)
مشخصات بسته بندی:
کیسه  25کیلوگرمی سفید رنگ با چاپ آبی و قرمز
میزان کلراید :
بدون کلراید
شرایط نگهداری :
بصورت بسته بندی و در محیط بدون رطوبت

نمودارهای مقاومت و انبساط AG-F

مزایای آراد گروت الیافی
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گـروت الیـافی

 )1دارای مقاومت خمشی و فشاری باال
 )2مناسب جهت استفاده در محلهایی با تنش فراوان
 )3قابلیت خودتراز شوندگی به دلیل دانهبندی مناسب
 )4تولید گاز منبسـط کننده موثر در جهت بی اثر نمودن
افت و چروک در سطوح گروت
 )5روانی و سیالی عالی برای کاربرد آسان در مکانهای
تنگ و محلهایی که دسترسی به آنها مشکل است.
 )6قابل حصول با نسبتِ اندکِ آب به سیمان که موجب
افزایش مقاومت و قدرت ماندگاری باال میگردد.
(بهترین میزان درصد آب مصرفی به وزن
محصـول بیـن  12تا  17درصد میباشد).
 )7محصولی با خواص سـیمان و بیشـترین ظرفیـت در
تحمل بار و قابلیت عالی ضـد خورندگی و ضد فساد
تدریجی در اتصاالت و انکربولتها
 )8بدون آهن و کلراید و مواد زیان آور
 )9حـاوی مقـادیر مناسـبی از حبـابهای میکـرونی که
عالوه بر بهبـود در خواص مکانیکی و فیزیکی باعث
ارتقـاء نفـوذ ناپذیـری و نشـت ناپذیـری و همچنین
آببندی سطوح میگردد.

info@arad-grout.ir

 AG-Pگروت ویژه تزریق

محصولی از شرکت آراد بهبود اجگرد
)با مسئولیت محدود(

R eady To U s e

آراد گروت ویژه تزریق AG-P

مشخصات محصول AG-P

آراد گروت  ، AG-Pگروت منبسـط شوندۀ پایه سـیمانی
بسـیار روان و با مقـاومت بـاال مخصوص تزریق و پمپاژ
میباشد.
فرمـوالسـیون آن به گونـهای اسـت که به تولید گـروت
اصـالح شده جهت عملیات تـزریق میانجـامد ،عالوه بر
روانی زیاد ،دوام آن تا جـایی افزایـش یافته اسـت که بر
مشـکالتی همچون نشسـت و انـواع مکانیزمهای سست
و بیدوام سیمان غلبه نموده است.
میزان انبساط آن در محدوده استاندارد و بصورت تقریبی
حدود  2درصد و برگشت ناپذیر میباشد.

مشخصات ظاهری :
پودر دانهدار خاکستری
وزن حجمی :
 2700کیلوگرم بر متر مکعب (تقریبی)
مشخصات بسته بندی:
کیسه  30کیلوگرمی سفید رنگ با چاپ قرمز و آبی
میزان کلراید :
بدون کلراید
شرایط نگهداری :
بصورت بسته بندی و در محیط بدون رطوبت

نمودارهایمقاومت و انبساط AG-P

مزایای آراد گروت ویژه تزریق
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S uper P las ticis er & E xpanding

محلهاییکه گروتریزی دستی در آنها ممکن نیست.
 )2قابلیت خود تراز شوندگی به دلیل دانهبندی مناسـب
 )3محصولی با خواص سیمان ،روانی باال و قابلیت ضـد
خورندگی و ضد فساد تدریجی و مقاومت فشاری مناسب
 )4تولید گاز منبسـط کننده موثر در جـهت بی اثر نمودن
افت و چروک در سطوح گروت
 )5قابل حصول با نسـبتِ اندکِ آب به سیمان که موجب
افزایش مقاومت و قدرت ماندگاری باال میگردد.
(بهترین میزان درصد آب مصرفی به وزن
محصـول بیـن  18تا  22درصد میباشد).
 )6بدون آهـن و کلرایـد و مـواد زیانآور
 )7حـاوی مقـادیر مناسـبی از حبـابهای میکـرونی که
عالوه بر بهبـود در خواص مکانیـکی و فیزیکی باعث
ارتقـاء نفـوذ ناپذیـری و نشـت ناپذیـری و همـچنین
آببندی سطوح میگردد.

info@arad-grout.ir

 AG-ESگروت فرا ویژه

محصولی از شرکت آراد بهبود اجگرد
)با مسئولیت محدود(

R eady To U se

آراد گروت ویژه AG-ES

مشخصات محصول AG-ES

آرادگروت فراویژه خاصترین محصول منبسـط شوندۀ
پایه سـیمانی با مقاومت بسـیار باال در سازههای خاص
صنعتی میباشد.
فرمـوالسیون آن به گونـهای اسـت که به تولید گـروتی
خاص با مقاومت بسیار باال میانجامد و دوام آن تا جایی
افزایـش یافته اسـت که بر مشـکالتی همچون نشسـت
و انـواع مکانیزمهای سست و بیدوام سیمان غلبه نموده
است.
میزان انبساط آن در محدوده استاندارد و بصورت تقریبی
حدود  2/2درصد و برگشت ناپذیر میباشد.

مشخصات ظاهری :
پودر دانهدار خاکستری
وزن حجمی :
 2500کیلوگرم بر متر مکعب (تقریبی)
مشخصات بسته بندی:
کیسه  25کیلوگرمی سفید رنگ با چاپ مشکی و قرمز
میزان کلراید :
بدون کلراید
شرایط نگهداری :
بصورت بسته بندی و در محیط بدون رطوبت

نمودارهای مقاومت و انبساط AG-ES

مزایای آراد گروت ویژه
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S uper P las ticiser & E xpanding

 )1قابلیت خود تراز شوندگی به دلیل دانهبندی مناسـب
 )2روانی و سـیالی عالی برای کاربرد آسان در مکانهای
تنگ و محلهایی که دسترسی به آنها مشکل است.
 )3محصولی با خواصسیمانو بیشترین ظرفیت درتحمل
بار و قابلیت عالی ضـد خورندگی و ضد فساد تدریجی
در اتصاالت و انکربولتها با مقاومت فشاری باال
 )4تولید گاز منبسـط کننده موثر در جـهت بی اثر نمودن
افت و چروک در سطوح گروت
 )5قابل حصول با نسـبتِ اندکِ آب به سیمان که موجب
افزایش مقاومت و قدرت ماندگاری باال میگردد.
(بهترین میزان درصد آب مصرفی به وزن
محصـول بیـن  10تا  13درصد میباشد).
 )6بدون آهـن و کلرایـد و مـواد زیانآور
 )7حـاوی مقـادیر مناسـبی از حبـابهای میکـرونی که
عالوه بر بهبـود در خواص مکانیـکی و فیزیکی باعث
ارتقـاء نفـوذ ناپذیـری و نشـت ناپذیـری و همـچنین
آببندی سطوح میگردد.

info@arad-grout.ir

 AG-1گروت معمولی

محصولی از شرکت آراد بهبود اجگرد
)با مسئولیت محدود(

R eady To U se

آراد گروت مـعمولی AG-1

مشخصات محصول AG-1

گـروت معمولی آراد ،گروت انبسـاطی پایـهسـیمانی با

مشخصات ظاهری :
پودر دانهدار خاکستری

مقاومت فشاری  28روزه درحدود  550kg/cm2میباشـد.
فرموالسیون آن به تولید گروت اصالح شده با کیفیت باال
میانجامد ،دوام آن تا جـایی افزایـش یافته اسـت که بر
مشـکالتی همچون نشسـت و انـواع مکانیزمهای سست
و بیدوام سـیمان غلبه کرده است.
گـروت  AG-1عالوه بر قابلیت الیـافـی شدن ،در دانهـ
بندیهای مختلف جهت مقاصد خاص ،تولید میگردد.
انبسـاط گـروت معمـولی آراد در محـدوده اسـتانـدارد و
بصورت تقریبی حدود  2/4درصد و برگشت ناپذیر میباشد.

شرایط نگهداری :
بصورت بسته بندی و در محیط بدون رطوبت

نمودارهای مقاومت و انبساط AG-1

مزایای آراد گروت معمولی
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S uper P las ticiser & E xpanding

وزن حجمی :
 2300کیلوگرم بر متر مکعب (تقریبی)
مشخصات بسته بندی:
کیسه 25کیلوگرمی کرم رنگ با چاپ قرمز و سبز
میزان کلراید :
بدون کلراید

 )1تولید گاز منبسـط کننده موثر در جهت بی اثر نمودن
افت و چروک در سطوح گروت
 )2قابلیت خود تراز شوندگی به دلیل دانهبندی مناسـب
 )3روانی و سیالی عالی برای کاربرد آسان در مکانهای
تنگ و محلهایی که دسترسی به آنها مشکل است.
 )4قابل حصول با نسبتِ اندکِ آب به سیمان که موجب
افزایش مقاومت و قدرت ماندگاری باال میگردد.
(بهترین میزان درصد آب مصرفی به وزن
محصـول بیـن  12تا  15درصد میباشد).
 )5محصولی با خواص سـیمان و بیشـترین ظرفیـت در
تحمل بار و قابلیت عالی ضـد خورندگی و ضد فساد
تدریجی در اتصاالت
 )6بدون آهن و کلراید و مواد زیان آور
 )7حـاوی مقـادیر مناسـبی از حبـابهای میکـرونی که
عالوه بر بهبـود در خواص مکانیکی و فیزیکی باعث
ارتقـاء نفـوذ ناپذیـری و نشـت ناپذیـری و همچنین
آببندی سطوح میگردد.

info@arad-grout.ir

Arad GROUT

محصولی از شرکت آراد بهبود اجگرد
)با مسئولیت محدود(

R eady To U se

S uper P las ticiser & E xpanding

طریقه اختالط

مـراقبت

جهت بهینه سازی محصول و دستیابی به کارایی بهتر از
بتُنـیر ( )Mixerاستفاده شود.
ابتدا پودر گروت را در بتُـنیر (میکسر) ریخته و سپس آب
را به آرامی به پودر اضافه نمایید.
آب مورد استفاده برای گروت باید آب آشامیدنی و درصد
وزنی مشخص شده برای هر محصول باشد.
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 یکدسـت ،صاف و روان گردد.
ترکیـب محصـول گـروت با سـایر محصوالت یا مصالح
توصیه نمیشود.

مراقبت صحیـح (خصوصاً در سـطوح روباز و مکانهای
خشک و آفتابی) بسیار ضروری میباشد.
عدم مراقبت مناسب ،باعثِ ایجاد ترک ،کاهشِ قدرت و
دوام در گروت خواهد شد.
در تمـامی موارد ،باید مراقبـت ،حداقـل تا  3روز ادامه
داشته باشد.
الزم اسـت درجه حـرارت گـروت در تمامی مراحل اجرا،
نگهداری و مراقبت بیش از  8درجه سانتیگرادباشد.
با توجه به حسـاسیتِ انواعِ گـروت به کیـورینگ مناسب،
حتماً در این زمینه دقت الزم به عمل آید.

توصیههای اجرایی

موارد مصرف

مکانهای مورد نظر برای گروت ریزی ،ابتدا می بایست
تمیز و مرطوب گردد.
تمام مراحلِ پخش کردن ،پمپ کردن ،تزریق و تسطیح،
جمعاً بیش از  45دقیقه پس از ترکیب به طول نیانجامد.
(زمان بیشـتر تاثیر منـفی بر خواص انبسـاطی محصول
خواهد داشت).
استفاده از اجـرا کننـده ماهر و یا ناظـر با تجربه پیشنهاد
میگردد.

گروتهای آراد ،جانشـین مناسبی بـرای تمامی ترکیبات
با خواص سـیمانی جهت مکـانهایی که نیاز به انبساط
و مقاومت باال در شرایط محدود دارند میباشد.
استفادههای معمول آن در زیر صفحات فلزی ،تختهای
تزریـق دوغـاب سـیمان ،جهت انکربولـتها و داکـتها
و همچنین جـهت فونداسـیون تجهیزات و ماشیـنآالت
سنگین یا دوار میباشد.

تلفنهای تماس :

آدرس دفتر :

تلفـن دفترمرکـزی 031 - 950 26 250 :
تـلفـکـس دفـتـر 031 - 950 26 750 :
مدیر فنی و اجرایی 0913 319 43 89 :
مـدیـر بـازرگـانـی 0913 303 30 66 :

اصفهان  -پارک صنعتی دولت آباد -
خیابان شمستبریزی-32خیابانزایندهرود-پالکاول
www.arad-grout.ir

info@arad-grout.ir

Arad Behbud Ejgerd
)Arad Grout Epoxy 120 (AG-PX

گزوت اپوکسی سه جزئی AG-PX
شرح :

مشخصات فیسیکی :

 AG - PXهحصَلی است سِ جضئی هتطىل
اص دٍ جضء سصیي ٍ ّبسدًش ٍ یه جضء هبسِ هخصَظ



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



ٍصى هخصَظ  :جضء 1/4 Kg/lit : A
جضء 1/1 Kg/lit : B

وِ حبٍی وَاستض ثب سػبیت سبیض داًِ ثٌذی هی ثبضذ.
مًارد کاربرد :

ثب

تَجِ

ثِ

خبصیت

خَد

تشاص

ضًَذگی

جضء 1/8 Kg/lit : C
هخلَط (4 Kg/lit : )A + B + C



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



ًَع ثستِ ثٌذی  :یًَیت ّبی  13ویلَیی

( ٍ )Self Levelچسجٌذگی فَق الؼبدُ ثبال ثِ ثتي ،

جضء  2 : Aویلَگشم

فَالد یب ّش دٍ ٍ ثِ عَس ولی ثِ ّش ًَع هصبلح

جضء  1 : Bویلَگشم

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

جضء  10 : Cویلَگشم

گريت ریسی :

توضیح اینکه محصول مذکور در یونیت های  20کیلویی و با رعایت
نسبت اختالط در بسته بندی های تفکیک شده عزضه می گزدد.

گشٍت سیضی ولیِ تجْیضات صٌؼتی وِ دس ٌّگبم



استبست ،داسای ثبسّبی دیٌبهیىی ٍ لشصُ ای ثبال



ضشایظ ًگْذاسی  :دس جبی خطه ٍ ثِ دٍس اص ًَس آفتبة
هذت ًگْذاسی  24 :هبُ پس اص تَلیذ دس ثستِ ّبی اٍلیِ

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

مشخصات فىی :

چسباوذن سازٌ ای :

مقايمت فشاری (ویًته بر میلیمتر مربع)

 14سٍصُ

 7سٍصُ

 3سٍصُ

 1سٍصُ

جْت وبضت آسهبتَس دس سغح ػوَدی (دیَاسُ ّب

120

110

95

85

51C

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

120

110

110

95

20 1 C

وبضت آسهبتَس ،هیل هْبسی ٍ تىیِ گبُ ّب

استفبدُ گشدد.
مسایا :

دهب

مقايمت خمشی (ویًته بر میلیمترمربع)

 14سٍصُ

 7سٍصُ

 3سٍصُ

 1سٍصُ

دهب

29

27

25

----

5 c

30

29

27

25



همبٍهت هىبًیىی ٍ ضیویبیی فَق الؼبدُ ثبال



فبلذ جوغ ضذگی ()Shrinkage



سٍاًی خَة حتی دس ضخبهت ّبی ون



ثب تَجِ ثِ خبصیت خَد تشاصضًَذگی ٍ سًٍذگی

مقايمت چسبىذگی بٍ فًالد ً 20 :یَتي ثش هیلیوتشهشثغ

خَة  ،AG - PXاص ایي هبدُ هی تَاى

مذيل االستیسیتٍ ً 18000 :یَتي ثش هیلیوتشهشثغ

جْت وبضت آسهبتَس دس وف استفبدُ وشد.

زمان قابل کارکرد برای یک یًویت  13کیلًگرمی :

مقايمت چسبىذگی بٍ بته ً 4 :یَتي ثش هیلیوتشهشثغ

1

 10دلیمِ

دهب 30 C

 20دلیمِ

دهب 20 1 C

 40دلیمِ

دهب 10 1 C

 60دلیمِ

دهب 5 1 C

1

20 c
1

Arad Behbud Ejgerd
)Arad Grout Epoxy 70 (AG-EP70

گزوت اپوکسی سه جزئی AG-EP70
شرح :

مشخصات فیسیکی :



 AG - EP70هحصَلی است سِ جضئی هتطىل



اص دٍ جضء سصیي ٍ ّبسدًش ٍ یه جضء هبسِ هخصَظ

سًگ ًْبیی هحصَل  :تشویت سِ جضء ،خبوستشی هی ثبضذ.
ٍصى هخصَظ  :جضء 1/4 Kg/lit : A
جضء 1/1 Kg/lit : B

وِ حبٍی وَاستض ثب سػبیت سبیض داًِ ثٌذی هی ثبضذ.

جضء 1/8 Kg/lit : C
هخلَط (1.675 Kg/lit : )A + B + C

مًارد کاربرد :

ثب

تَجِ

ثِ

خبصیت

خَد

تشاص

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

ضًَذگی

ًَ ع ثستِ ثٌذی  :یًَیت ّبی  20ویلَیی

( ٍ )Self Levelچسجٌذگی فَق الؼبدُ ثبال ثِ ثتي ،

جضء  3 : Aویلَگشم

فَالد یب ّش دٍ ٍ ثِ عَس ولی ثِ ّش ًَع هصبلح

جضء  1 : Bویلَگشم

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

جضء  16 : Cویلَگشم
توضیح اینکه محصول مذکور در یونیت های  20کیلویی و با رعایت

گريت ریسی :

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

گشٍت سیضی ولیِ تجْیضات صٌؼتی وِ دس ٌّگبم



استبست ،داسای ثبسّبی دیٌبهیىی ٍ لشصُ ای ثبال



ضشایظ ًگْذاسی  :دس جبی خطه ٍ ثِ دٍس اص ًَس آفتبة
هذت ًگْذاسی  24 :هبُ پس اص تَلیذ دس ثستِ ّبی اٍلیِ

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

مشخصات فىی :

چسباوذن سازٌ ای :

مقايمت فشاری (ویًته بر میلیمتر مربع)

 28سٍصُ

 7سٍصُ

 3سٍصُ

 1سٍصُ

جْت وبضت آسهبتَس دس سغح ػوَدی (دیَاسُ ّب

102

94

86

77

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

103

97

90

83

وبضت آسهبتَس ،هیل هْبسی ٍ تىیِ گبُ ّب

دهب
C
C

1

5

1

20

مقايمت خمشی (ویًته بر میلیمترمربع)

استفبدُ گشدد.
مسایا :

 14سٍصُ

 7سٍصُ

 3سٍصُ

 1سٍصُ

دهب

29

27

25

----

5 c

30

29

27

25



همبٍهت هىبًیىی ٍ ضیویبیی فَق الؼبدُ ثبال



فبلذ جوغ ضذگی ()Shrinkage



سٍاًی خَة حتی دس ضخبهت ّبی ون



ثب تَجِ ثِ خبصیت خَد تشاصضًَذگی ٍ سًٍذگی

مقايمت چسبىذگی بٍ فًالد ً 20 :یَتي ثش هیلیوتشهشثغ

خَة  ،AG - EP70اص ایي هبدُ هی تَاى

مذيل االستیسیتٍ ً 18000 :یَتي ثش هیلیوتشهشثغ

مقايمت چسبىذگی بٍ بته ً 4 :یَتي ثش هیلیوتشهشثغ

زمان قابل کارکرد برای یک یًویت  20کیلًگرمی :

جْت وبضت آسهبتَس دس وف استفبدُ وشد.

1-2

1

 10دلیمِ

دهب 30 C

 20دلیمِ

دهب 20 1 C

 40دلیمِ

دهب 10 1 C

 60دلیمِ

دهب 5 1 C

1

20 c
1

Arad Behbud Ejgerd
)Arad Grout Epoxy 64 (AG-EP64

گزوت اپوکسی سه جزئی AG-EP64
شرح :

مشخصات فیسیکی :



 AG - EP64هحصَلی است سِ جضئی هتطىل



اص دٍ جضء سصیي ٍ ّبسدًش ٍ یه جضء هبسِ هخصَظ

سًگ ًْبیی هحصَل  :تشویت سِ جضء ،خبوستشی هی ثبضذ.
ٍصى هخصَظ  :جضء 1/4 Kg/lit : A
جضء 1/1 Kg/lit : B

وِ حبٍی وَاستض ثب سػبیت سبیض داًِ ثٌذی هی ثبضذ.

جضء 1/8 Kg/lit : C
هخلَط (1.675 Kg/lit : )A + B + C

مًارد کاربرد :

ثب

تَجِ

ثِ

خبصیت

خَد

تشاص

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

ضًَذگی

ًَ ع ثستِ ثٌذی  :یًَیت ّبی  20ویلَیی

( ٍ )Self Levelچسجٌذگی فَق الؼبدُ ثبال ثِ ثتي ،

جضء  3 : Aویلَگشم

فَالد یب ّش دٍ ٍ ثِ عَس ولی ثِ ّش ًَع هصبلح

جضء  1 : Bویلَگشم

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

جضء  16 : Cویلَگشم
توضیح اینکه محصول مذکور در یونیت های  20کیلویی و با رعایت

گريت ریسی :

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

گشٍت سیضی ولیِ تجْیضات صٌؼتی وِ دس ٌّگبم



استبست ،داسای ثبسّبی دیٌبهیىی ٍ لشصُ ای ثبال



ضشایظ ًگْذاسی  :دس جبی خطه ٍ ثِ دٍس اص ًَس آفتبة
هذت ًگْذاسی  24 :هبُ پس اص تَلیذ دس ثستِ ّبی اٍلیِ

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

مشخصات فىی :

چسباوذن سازٌ ای :

مقايمت فشاری (ویًته بر میلیمتر مربع)

وبضت آسهبتَس ،هیل هْبسی ٍ تىیِ گبُ ّب

 28سٍصُ

 7سٍصُ

 3سٍصُ

 1سٍصُ

دهب

جْت وبضت آسهبتَس دس سغح ػوَدی (دیَاسُ ّب

93

82

72

66

C

1

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

94

84

75

71

C

1

5

20

مقايمت خمشی (ویًته بر میلیمترمربع)

استفبدُ گشدد.
مسایا :

 14سٍصُ

 7سٍصُ

 3سٍصُ

 1سٍصُ

دهب

29

27

25

----

5 c

30

29

27

25



همبٍهت هىبًیىی ٍ ضیویبیی فَق الؼبدُ ثبال



فبلذ جوغ ضذگی ()Shrinkage



سٍاًی خَة حتی دس ضخبهت ّبی ون



ثب تَجِ ثِ خبصیت خَد تشاصضًَذگی ٍ سًٍذگی

مقايمت چسبىذگی بٍ فًالد ً 20 :یَتي ثش هیلیوتشهشثغ

خَة  ،AG - EP64اص ایي هبدُ هی تَاى

مذيل االستیسیتٍ ً 18000 :یَتي ثش هیلیوتشهشثغ

مقايمت چسبىذگی بٍ بته ً 4 :یَتي ثش هیلیوتشهشثغ

زمان قابل کارکرد برای یک یًویت  20کیلًگرمی :

جْت وبضت آسهبتَس دس وف استفبدُ وشد.

1-2

1

 10دلیمِ

دهب 30 C

 20دلیمِ

دهب 20 1 C

 40دلیمِ

دهب 10 1 C

 60دلیمِ

دهب 5 1 C

1

20 c
1

ARAD EPOXY GROUT Instructions
وحًٌ اجرا :

دستًرالعمل اجرایی :



آمادٌ سازی سطح :





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

ثشداضتي رسات سست ،چشثی ،گشد ٍ غجبس ،ضیشُ
سیوبى اص سٍی ولیِ سغَح هشثَعِ

دس صَست ٍاسد ضذى َّا ثِ داخل تشویت ،ثب ٍاسد وشدى
اضبفِ اص داخل ظشف خبسج گشدد.



تَسظ لیفی وِ هتٌبست ثب فضبی گشٍت سیضی دس ًظش گشفتِ

سغَح هی ثبیست خطه ٍ ػبسی اص سعَثت ثبضذ

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

(حذاوثش سعَثت سغح ًجبیذ ثیطتش اص  4دسصذ

حذٍد  40سبًتیوتش ٍ ثب صاٍیِ  45دسجِ لشاس داسد ضشٍع ثِ

ثبضذ).

اجشا ًوبییذ.
دستًرات ایمىی :

طریقٍ اختالط :

اثتذا جضء  A ٍ Bسا دسٍى ظشف خَد وبهالً ثِ ّن صدُ ثِ
گًَِ ای وِ وبهالً یىٌَاخت گشدد.
جضء  Aسا دسٍى ظشف دیگشی سیختِ ٍ جضء  Bسا ثِ آى
اضبفِ ًوبییذ .دس ایي ٌّگبم تَسظ ّوضى ثشلی (حذاوثش

 EPو  AG - PXدس سدُ هحصَالت خغشًبن لشاس هیگیشد ٍ
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
استفبدُ ضَد.

دٍس  250دٍس دس دلیمِ) هخلَط  A + Bسا ثِ آساهی

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

تشویت ًوبییذ.

حالل تیٌش ضستطَ دادُ ٍ سپس ثب آة گشم ٍ صبثَى ثطَئیذ.

پس اص تشویت وبهل جضء  ، A ٍ Bجضء  Cسا ثِ آساهی
اضبفِ ًوبییذ.

دس صَست توبس ثب چطن سشیؼبً ثب همذاس فشاٍاى آة تویض ٍ سشد
ثطَئیذ ٍ ثِ پضضه هشاجؼِ فشهبئیذ.

دلت ًوبییذ ظشفی سا اًتخبة وٌیذ وِ ظشفیت هخلَط
وشدى سِ جضء سا داضتِ ثبضذ.

مسائل زیست محیطی :

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

پس اص اػوبل هی ثبیست سشیؼبً توبم ٍسبیل اجشا سا ثب ًفت یب تیٌش

ظشف اویذاً خَدداسی ًوبییذ .صیشا وِ ایي اهش ثبػث ٍاسد

ثطَئیذ .ضبیؼبت ایي هحصَل ثبیذ ثب استفبدُ اص هبسِ یب خبن جزة ٍ

ضذى َّا ثِ داخل تشویت هی ضَد.

تًجٍ  :هی تَاًیذ ثب وٌتشل هیضاى جضء  Cثِ هخلَط Bٍ A
هیضاى سٍاًی  PXو  AG - EPسا تٌظین ًوبییذ.

پست الکترونیک :
info@arad-grout.ir

تلفن :
0913 319 4389
0913 303 3066

ثِ ظشف ّبی هٌبسجی هٌتمل گشددّ .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.

تلفکس:

031 - 950 26 250
031 - 950 26 750

Arad GROUT

محصولی از شرکت آراد بهبود اجگرد
)با مسئولیت محدود(

R eady To U se

S uper P las ticiser & E xpanding

سایر محصوالت
شـرکت آراد بهبـود نسبت به تولید ،تهیـه و توزیع سـایر محصـوالت به شـرح زیر ،مطابق با سـفارش مشـتریان محترم
به گونهای اقدام نموده تا مشـتریان بتـوانند عمدهی نیـاز به مصـالح را یکجـا و از یک منبع مشـتری مدار و سـازماندهی
شـده براسـاس اصـول  CRMبرآورده سـازند :
 -1گروت انبساطی پایه سیمانی با مقاومتهای مختلف

 -12خمیر و چسبهای کاشت میلگرد

 -2گروت الیافی با مقاومتهای خمشی و فشاری مختلف

 -13انواع روان کننده و فوق روان کننده

 -3گروتهای آب بند و ترمیمی دو جزئی

 -14افزودنیهای آب بند سازههای بتنی

 -4گروت ترکیبی و گروتهای تزریق و پمپاژ

 -15افزودنیهای معدنی (میکروسیلیس)

 -5گروت اپوکسی

 -16افزودنیهای الیافی ( )P.Pبا طول و قطر مختلف

 -6گروت کف پوش

 -17آنتی فریزهای بتن

 -7کف پوش بتن الیافی

 -18چسب بتن

 -8انواع مالتهای آماده

 -19اسپیسر های پالستیکی

 -9مالتهای ترمیمی و آببند پایه سیمانی

 -20واتراستاپهای حفرهدار و تخت

 -10چسب کاشی و سرامیک

 -21انواع ماستیک (درزگیرها)

 -11انواع کولتار اپوکسی

 -22قالبهای بتن مطابق با استانداردهای مختلف

تلفنهای تماس :

آدرس دفتر :

تلفـن دفترمرکـزی 031 - 950 26 250 :
تـلفـکـس دفـتـر 031 - 950 26 750 :
مدیر فنی و اجرایی 0913 319 43 89 :

اصفهان  -پارک صنعتی دولت آباد -
خیابان شمستبریزی-32خیابانزایندهرود-پالکاول
www.arad-grout.ir

مـدیـر بـازرگـانـی 0913 303 30 66 :

info@arad-grout.ir

رضایت نامه
مشتریان بزرگ

بسمه تعالی
شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان
مپنا

شماره :

تاریخ 4931/44/41 :

مدیریت محترم شرکت آراد بهبود
موضوع :گواهی استفاده از محصول آراد گروت و تایید کیفیت

با سالم و احترام
با عنایت به خرید محصول آراد گروت ویژه آن شرکت و استتفاده آن در رترو ه
های جاری شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا بدینوسیله رضایت
کارشناسان طرح و توسعه این شرکت را نسبت به مقاومت و کیفیت مطلوب آن
را به استحضار میرساند.

محمد رنجبر
کارشناس خرید

تاییدیه
شرکتهای مهندسی
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