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 SP-NG گروت سیمانی نانو 

 ریسدانه جهت درزبنذی و موارد ویژهگروت 

 : شرح محصول
SP-NG  گشٍت آهادُ تِ هصشف ٍ تِ ضىل پَدسی است وِ پس اص اختالط تا

 پش ًوَدىتشای  . اص ًاًَ گشٍت سیواًیتسیاس سٍاى تثذیل هی ضَد یآب تِ هالت

َى ّا استفادُ هی فضاّای خالی ، دسصّای تا ضخاهت ون ٍ صیش صفحِ ست

تشای تذلیل داًِ تٌذی تسیاس سیض ، اص لاتلیت پوپ وشدى  SP-NGگشدد. 

 . هی تاضذتشخَسداس تسیاس هحذٍد است ،  آى ّا هماععی وِ فضای دستشسی

 خواص و اثرات :
  ًفَرپزیشی تسیاس ون هماٍهت ًْایی تاالداسای ٍ 

  آب اًذاختگی ٍ جذایی سٌگذاًِ ّافالذ 

 پوپیتل اجشا تصَست دستی ٍ لا 

  دسصذ 2تا  1اًثساط وٌتشل ضذُ تیي 

 دس استفادُ سَْلت 

 سٍاًی تاال ، فالذ جوع ضذگی ٍ تشن 

 موارد کاربرد :

  گشٍت سیضی فضای خالی صیش تیس پلیت 

  هیلیوتش 2تا  1گشٍت سیضی دسصّا تا ضخاهت 

  تٌذّای واضی وِ ًیااص تاِ افاضایص   ان      ضىاف ّاگَدال ّا ، پش ًوَدى ٍ

 گشٍت ًذاسًذ

 ة پیچ یا هیلگشد دس تتيًص 

 دس هَاسدی وِ هماٍهت تاال هذًظش تاضذ 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 پَدس  الت فیضیىی

 خاوستشی سًگ

gr/cm گشٍت آهادُ ٍصى هخصَظ
3 1/0 ±  32/2 

 ًذاسد یَى ولش

 5/0 داًِ تٌذی

 %16 %14 ًسثت آب تِ گشٍت

 

Kg/cm هماٍهت فطاسی
3

 

 سٍص7ُ سٍص3ُ سٍص7ُ سٍص3ُ

380 440 .350 400 

ًتایج فَق تحت ضشایظ آصهایطگاّی تذست آهذُ اًذ لزا تستِ تِ ضشایظ ٍ 

 هحیظ واسگاّی هتغییشًذ.

 
 

 مقذار مصرف : 
همذاس هصشف دلیك ایي هحصَل تا اتعاد   وی ساصُ ٍ ٍصى هخصَظ آى 

 هحاسثِ هی گشدد.

 روش مصرف :
 چشتی ٍ ... پاوساصی سغح اص ّشگًَِ آلَدگی ، گشد ٍ غثاس ، 

  اً ام عولیات لالة تٌذی ٍ ًصة دسصگیش دس سشتاسش دسصّای لالة 

 تعثیِ سَساخ ّایی تشای تخلیِ َّای هحثَس دس سغح تیس پلیت 

 هشعَب ًوَدى سغح پیص اص عولیات گشٍت سیضی 

  عولیات اختالطSP-NG  : آب تِ اصاء ّش ویسِ  ویلَگشم 4تا  3اتتذا  ذٍد

ویلَگشهی داخل هیىسش یا ظشف هٌاسة سیختِ ٍ پَدس گشٍت سا تِ آساهی تِ  25

آى اضافِ ًواییذ ٍ تَسظ یه ّوضى تشلی یا دستگاُ هیىسش وَچه )خالعِ( ، 

پیص   اداهِ دّیذ. دلیمِ 5تِ هذت  عولیات اختالط سا تا  صَل خویشی ّوگي

ى اص آذُ سا ووی ّن تضًیذ تا وطص سغحی اص آغاص گشٍت سیضی ، گشٍت آهادُ ض

 تیي تشٍد ٍ سٍاًی اٍلیِ خَد سا تذست آٍسد. 

  ُپس اص اتوام گشٍت سیضی عولیات ویَسیٌگ تَسظ هادSP-Curing.w  یا

 اً ام گشدد. سٍص 7تا  دیگش سٍش ّا ًظیش گًَی خیس ٍ اسپشی وشدى آب ،

 استانذارد :
 داسد :ایي هحصَل تا استاًذاسدّای صیش هغاتمت 

 ASTM C1107 / ASTM C476 / MC827-78 

 شرایط نگهذاری:

تاا   5تِ دٍس اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای ،  تٌذی اٍلیِ یه سال دس تستِ

 دسجِ ساًتیگشاد 30

 نوع بسته بنذی:
 ویلَگشهی 25ویسِ 

 نکات ایمنی :

گاشدد.   استفادُ اص عیٌه، دستىص ٍ لثاس واس دس صهاى اجشا تَصیِ های 
ضستطاَ  تالفاصلِ تا آب فاشاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چطن صَست تواس تا پَستدس 

 . تِ پضضه هشاجعِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 

 
 


