
Strugrout Ker320 

 گروت اپوکسی ویژه با عملکرد باال

 ای از محصولشرح خالصه

گروت سه جزئی فاقد حالل بر پایه یک  Ker320 استراگروت

-ویژه دانهو فیلرهای و بدون جمع شدگی اپوکسی با مقاومت باال 

باشد که پس از اختالط یک مالت میلیمتر می 3تا  ندی شدهب

 1 ضخامت دردهد. این گروت اپوکسی کامال روان و خود تراز می

 سانتیمتر قابل اجراست.  11 تا

 کاربرد  موارد

تواند روی بتن، سنگ، می Ker320استراگروت گروت اپوکسی 

مالت، فوالد، آلومینیوم، آزبست سیمانی، چوب، پلی استر و 

به عنوان یک گروت روان و خودمتراکم اجرا گردد. این  اپوکسی

 محصول برای موارد ذیل کاربرد دارد: 

گروت ریزی زیر صفحه ماشین آالت صنعتی سنگین و با بار  -

شکن، کمپرسور گاز، ها، سنگ دینامیکی مانند ژنراتورها، پمپ

 هان آالت سنگبری و تجهیزات پتروشیمیماشی

های با بار باال که نیاز به کاربری ستونپر کردن زیر صفحه  -

 سریع دارند

  های جرثقیل های سنگینگروت ریزی ریل -

 گروت ریزی مفاصل مکانیکی پل و صفحات باربر  -

 نصب انکر بولت، راد و آرماتور -

 ها و مزایاویژگی

 فاقد حالل و کامال جامد -

 های کمدارای خاصیت روندگی باال در ضخامت -

 ع شدگی و ترکبدون جم -

 دارای مقاومت اولیه باال و سخت شدگی سریع -

 مقاومت مکانیکی و چسبندگی باال -

 هامقاومت خوب در برابر مواد شیمیایی و هیدروکربن -

 هااستاندارد

 EN 12190، DIN هایاستانداردبا  Ker320 استراگروت

53232 ،ASTM D2566 باشدقابل ارزیابی می . 

 اطالعات محصول 

 ظاهریشکل 

 : مایع بیرنگ تا کمی زردAجزء 

 : مایع بیرنگ تا کمی زردBجزء 

 : پودر طوسی رنگCجزء 

 جزء: طوسی روشن 3ترکیب  

 حجمی جرم

 گروت آماده

 oC 11در  A :3gr/cm 13/1±11/1جزء 

 oC 11در  B :3gr/cm 11/1±11/1جزء 

  oC 11در  C :3gr/cm 1/1±6/1جزء 

 oC 11در  3gr/cm 1/1±1/1جزء:  3ترکیب 

میزان یون 

 کلر
 فاقد یون کلر

نسبت 

 3اختالط 

 جزء

 Cجزء  12به  Bجزء 52/1به  Aجزء  12/3

زمان 

 ماندگاری
 ماه 11حداقل 

شرایط 

 نگهداری

بندی اولیه باز نشده به دور از نور در بسته

مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای 

 درجه سانتیگراد نگهداری گردد 32تا  2

 بندیبسته

 کیلوگرمی 12/3: سطل Aجزء 

 کیلوگرمی 52/1 قوطی: Bجزء 

 کیلوگرمی 12: کیسه Cجزء 

 

 

 

 

 



 فنی  اطالعات عملکرد

  (ASTM C827روانی مخلوط )

(cm) 
 12بیشتر از 

 oC (Pot Life) 52 12زمان کاربری در 

 11تا  1 (cmضخامت قابل اجرا )

 Pullمقاومت چسبندگی به بتن )

off( )MPa) 

 2/3بیشتر از 

 (گسیختگی بتن)

 15و  5، 1حداقل مقاومت فشاری 

 (ASTM C109( )MPaروزه )
61 ،01 ،01 

روزه  15حداقل مقاومت خمشی 

(ASTM C348( )MPa) 
31 

روزه  15 کششیحداقل مقاومت 

(ASTM C638( )MPa) 
12 

 12زمان قابل لمس شدن در دمای 

 درجه سانتیگراد )ساعت(
11 

 12اجرای الیه بعدی در دمای زمان 

 درجه سانتیگراد )ساعت(
11 

زمان رسیدن به مقاومت کامل در 

 درجه سانتیگراد )روز( 12دمای 
15 

 

 اطالعات نحوه مصرف

ریزی و وزن مخصوص با توجه به حجم گروت میزان مصرف:

برای پر کردن هر متر گردد. آماده محاسبه می اپوکسی گروت

کیلوگرم گروت اپوکسی نیاز  1111مکعب فضای خالی حدود 

 است. 

 روش مصرف: 

ها، باید سطح از کلیه آلودگی آماده سازی سطح زیر کار: -

های سیلیکونی روغن، چربی، رنگ، مواد کیورینگ و آبگریز کننده

کامال  گروت ریزی سطوحیا سیالن و سایر عواملی پاک گردد. 

( باشد. عمر بتن %5رطوبت )رطوبت بستر کمتر از خشک و فاقد 

 باشد. روز  10بستر هم حداقل 

عاری از و ... نیز کامال باید تمیز و  هاهمچنین صفحه پلیت و بولت

 کهها نیز کامال کنترل گردند قالب روغن و رنگ و ... باشند.

-درزگیری شده و نیروی هیدرواستاتیک گروت ریزی را تحمل می

 کنند. 

اضافه کنید و با یک مخلوط کن  Aرا به جزء  Bجزء  اختالط:

دور در دقیقه )دریل و پره( به  321مناسب با دور کند کمتر از 

مدت یک دقیقه مخلوط کنید و سپس پودر را در حین همزدن و 

اضافه کنید و پس  Bو  Aدقیقه به مخلوط جزء  3در مدت زمان 

وتاهی اجازه دهید تا هوای از رسیدن به مخلوط همگن مدت ک

اضافه مخلوط خارج گردد. مخلوط گروت اپوکسی آماده اجراست. 

 دقیقه مصرف گردد.  12مخلوط آماده بالفاصله در کمتر از 

از یک  به صورت پیوسته گروت ریزی :نحوه اعمال روی سطح

سمت انجام شده و به سمت دیگر جریان یابد تا پر شدن کامل 

همچنین گروت از ارتفاع مناسب ریخته دد. زیر صفحه تضمین گر

های باال گروت پمپ مدر حجشود تا پر کنندگی به حداکثر برسد. 

وج هوا رمقطع گروت ریزی باید جایی برای خ نهمچنی گردد.

  داشته باشد. 

بالفاصله بعد از اجرا، تجهیزات را با حالل اپوکسی : تمیزکاری

  تمیز و شستشو دهید.  EPOاستراکلین 

 هامحدودیت

سانتیمتر  1های کمتر از در ضخامت Ker320استراگروت  -

 استفاده نگردد. 

 روز باشد.  10عمر بتن زیر بیس پلیت حداقل  -

درجه سانتیگراد و رطوبت هوا  2دمای هوا زمان اجرا بیشتر از  -

 درصد باشد.  52کمتر از 

درجه بیشتر از نقطه شبنم  3دمای سطوح گروت ریزی کمتر از  -

 نباشد. 

سانتیمتر، گروت  11های گروت ریزی بیشتر از برای ضخامت -

 ریزی در چند الیه صورت پذیرد. 

 12تا  12در زمان گروت ریزی در گرما دمای اجزای گروت باید  -

دت درجه باشد. گرمای باالی مخلوط زمان کارپذیری را به ش

 دهد. کاهش می

 مخلوط گروت را رقیق نکنید.  -



مواد را در حجم کم و عمق کم در ظرف مناسب مخلوط کنید.  -

اختالط در حجم زیاد ماندن حرارت حاصل از واکنش گروت تازه 

 دهد. را افزایش داده و زمان کاربری گروت را کاهش می

 ینمحیط زیست، سالمت و ایم

در محیط زیست ریخته  Ker320 استراگروتبهتر است محصول 

نشود و هرگونه شستشوی ظروف پس از مصرف و ... به فاضالب 

قابل تصفیه انتقال پیدا کند. این محصول برای سالمت و ایمنی 

تواند در تماس با پوست و چشم می باشد ولیافراد خطرناک نمی

ایجاد حساسیت کند. برای مصرف بهتر است که از عینک، ماسک 

این محصول قبل از خشک و دستکش مناسب استفاده گردد. 

برای اطالعات بیشتر به برگه مشخصات باشد. شدن آتشگیر می

 ایمنی محصول رجوع گردد. 

 مرجع اطالعات داده شده

 ایشگاهیآزم آزمایشات براساس اطالعات این مشخصات فنی تمام

 واقعی هایداده. باشدمی Strumixای شرکت و تجربیات پروژه

 ما کنترل از فراتر شرایطی علت به است ممکن گیریاندازه

شود که همیشه از ما آخرین برگه توصیه می .باشد متفاوت

های مشخصات فنی محصوالت را بخواهید. همچنین زیر ساخت

-می بر عهده مشتریان استفاده و روش درست استفاده در کارگاه

تواند اطالعات الزم را در اختیار می Strumixباشد و بخش فنی 

و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنی الزم را  دادهمشتری قرار 

   ارائه دهد.


