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 SP-G2 گروت سیمانی 

 پر مقاومتگروت پایه سیمانی 

 : شرح محصول
SP-G2   ِگشٍت سیواًی ًَعی پَدس آهادُ هصشف ٍ فالذ اًمثاض هی تاضذ و

تشای استفادُ دس هماععی وِ تِ هماٍهت تسیاس تاال ًیاص داضتِ تاضٌذ پیطٌْاد 

ا سٍاًی هی گشدد. ایي هحصَل تا اضافِ ًوَدى همذاس هطخصی آب تِ گشٍتی ت

تاال تثذیل هی ضَد ٍ تشای پش ًوَدى فضاّای خالی صیش تیس پلیت ّا ، اخشای 

فًَذاسیَى ّای هاضیي آالت سٌگیي ، صیش ساصی فَالدی ٍ ثاتت ساصی ستَى 

تشویثی اص سیواى پشتلٌذ ،  SP-G2ّای پیص ساختِ استفادُ هی گشدد. 

ایي ًَع افضٍدًی ّا  ت وِایی اسیفیلشّای داًِ تٌذی ضذُ ٍ افضٍدًی ّای ضیو

تاعث وٌتشل اًثساط دس حالت پالستیه ٍ واّص هیضاى آب هصشفی هالت هی 

گشدًذ. دس پی واّص هیضاى آب هصشفی ، هماٍهت ّای تاالی گشٍت دس سٌیي 

 هی ضَد.تضویي ًیض پاییي 

 خواص و اثرات :
 تسیاس سیال حتی دس دهاّای پاییي 

 داسای هماٍهت فطاسی اٍلیِ ٍ ًْایی تاال 

 ًفَرپزیشی تسیاس ون داسای دٍام عَالًی ٍ 

 داسای خاصیت خَدتشاص ضًَذگی 

 فالذ تشن خَسدگی پس اص اخشا 

 ُاهىاى ایداد اًثساط ّای وٌتشل ضذ 

 پایذاسی دس تشاتش تاسّای استاتیىی تاال 

 لاتل استفادُ دس تشهین ساصُ ّای تتٌی 

 لاتل اخشا تصَست دستی ٍ پوپی 

  ساًتیوتش دس ّش الیِ 10اهىاى گشٍت سیضی تا ضخاهت 

 موارد کاربرد :

  ِگشٍت سیضی فضای خالی صیش تیس پلیت ّا دس ساختواى ّای هسىًَی ، پای

 تیي ستَى ٍ پلپل ّا ، فضای خالی 

 گشٍت سیضی صیش ضاسی فضاّای خالی هاضیي آالت صٌعتی 

       ، گشٍت سیضی صیش تىیِ گاُ ساصُ ّای سنٌگیي ًیینش دونل ّنای سٍضنٌایی

 ایستگاُ ّاخاًپٌاُ ّا، 

 گشٍت سیضی صیش خغَط سیلی دس واسخاًدات صٌعتی 

  هیلیوتش 8گشٍت سیضی دسٍى آًىشتاوس ٍ واضت آسهاتَس تا لغش 

 پش ًوَدى حفشُ ّا ، گَدال ّا ٍ ضىاف ّا 

 تشهین تتي دس فضاّایی وِ اهىاى لالة تٌذی داسًذ ًییش وف ٍ دیَاس 

 

  

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 پَدس حالت فیضیىی

 خاوستشی سًگ

gr/cm گشٍت آهادُ ٍصى هخصَظ
3 05/0 ±  36/2 

 ًذاسد یَى ولش

 2-3تا  5/0 داًِ تٌذی

 هیلی هتش 2ووتش اص  هیضاى ًفَر آب 

 دلیمِ پس اص اختالط تا آب 30 حذاوثش صهاى هصشف 

 %16 %14 ًسثت آب تِ گشٍت

 

Kg/cm هماٍهت فطاسی
3

 

 سٍص7ُ سٍص3ُ سٍص7ُ سٍص3ُ

500 690 490 580 

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

 هحیظ واسگاّی هتغییشًذ.

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

 هحاسثِ هی گشدد.

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

  اًدام عولیات لالة تٌذی ٍ ًصة دسصگیش دس سشتاسش دسصّای لالة 

 هشعَب ًوَدى سغح پیص اص عولیات گشٍت سیضی 

 خاسج ًوَدى آب اضافی اص هحیظ پیص اص عولیات گشٍت سیضی 

  عولیات اختالطSP-G2  : لیتش آب تِ اصاء ّش ویسِ  75/3تا  3اتتذا حذٍد

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

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

دلیمِ تِ  5عولیات اختالط سا تا حصَل خویشی ّوگي اداهِ دّیذ. سپس 

هخلَط آهادُ اخاصُ استشاحت دادُ تا حثاب ّای ًاضی اص اختالط اص هخلَط 

گشٍت سیضی سا تِ آساهی ٍ ًْایتا اص دٍ ٍخِ اًدام خاسج ضًَذ. تعذ اص آى عولیات 

 دّیذ.

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

 دیگش سٍش ّا ًییش گًَی خیس ٍ اسپشی وشدى آب ، اًدام گشدد.

 استانذارد :
 ایي هحصَل تا استاًذاسدّای صیش هغاتمت داسد :

 ASTM C1107/ASTM C827-78/BS 5075 PART2/BS 1881 

 شرایط نگهذاری:
 30تا  5تِ دٍس اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای ،  تٌذی اٍلیِ یه سال دس تستِ

 دسخِ ساًتیگشاد

 نوع بسته بنذی:
 ویلَگشهی 25ویسِ 

 نکات ایمنی :

گنشدد.   استفادُ اص عیٌه، دستىص ٍ لثاس واس دس صهاى اخشا تَصیِ هنی 
ضستطنَ  تالفاصلِ تا آب فنشاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چطن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضضه هشاخعِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ


