
با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی براي تـایید مناسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

ESA.E-GROUTگروت اپوکسی

این محصول(گروت G3) بر پایه اپوکسی بدون حالل با مقاومت هاي بسیار باال، به صورت سه جزئی و در دو نوع عرضه می گردد:

نوع اول: براي گروت ریزي تا ضخامت 3 سانتیمتر با دانه بندي 1 میلیمتر   

نوع دوم: براي گروت ریزي تا ضخامت10 سانتیمتر با دانه بندي 3 میلیمتر

موارد استفاده

ویژگی هــا

قابلیت جریان پذیري بسیار باال

مقاومت در برابر بازها و اسیدهاي معدنی، حالل ها، گازوئیل، 

بنزین، آب، روغن ها و نمک ها

مقاومت فشاري و سایشی  باال 

چسبندگی عالی به انواع سطح بتنی، فلز، سنگ و ... 

خود تراز شونده

بدون جمع شدگی

مقاومت فشاري بسیار باال

گروت ریزي شاسی ماشین آالت صنعتی از قبیل توربین، 

ژنراتور، کمپرسور و ...

گروت ریزي صفحه ستون هایی که به بهره برداري سریع نیاز دارند

گروت ریزي ماشین آالتی  که داراي لرزش دائمی می باشند

(Vibration & Dynamic Loads)
گروت ریزي ماشین آالت صنایع پتروشیمی، نصب ماشین آالت

سنگ بري، جرثقیل، ژنراتور و نیروگاه ها 

تعمیر کف هاي بتنی 

تزریق جهت مقاوم سازي

G3 گروت

اطالعات فنی

مطابق با استانداردهاي

ASTM C579 , C 531 , C638 , C 580

اطالعـات فنـی

حالت فیزیکی 

    

مایع

پودر

بی رنگ و زرد

طوسی

A,B

Cحالت فیزیکی 

-+A,B1/2    0/02 gr/cmوزن مخصوص 
3

C1/55  gr/cmوزن مخصوص 
3

 A,Bرنگ 

 رنگ پودر

اطالعـات فنـی

 مقاومت فشاري 
ASTM (kg/cm²)
 C 579 at 25ºc

   > 900    7    day

مقاومت خمشی
ASTM (kg/cm²)   
C 580 at 25ºc

   > 300    7    day

مقاومت کششی
ASTM (kg/cm²)  
C 638 at 25ºc

   > 120    7    day
مقدار مصرف

با توجه به وزن مخصوص این محصول و حجم مقاطع مورد 

نظر، مقدار مصرف مشخص می گردد.
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روش مصرف

آماده سازي سطح زیر کار:

پیش از گروت ریزي، سطح زیر کار می بایسـت نسـبتاً هموار 

گردد تا مانعی در مسیر حرکت گروت وجود نداشته باشد.

سطح زیر کار می بایست عــاري از هـــرگونه گـــرد و خــاك و 

الیـه هاي سســت بـاشد.گـروت ریـزي می بایســـت پـس از 

کیورینگ 28 روزه بتن اصــلی انجام پذیرد.ســطح صـــفحه 

فلزي می بایســت تمیـزکاري گـردد و در صـورتی که فـاصله 

تمیزکاري تا زمان گروت ریزي زیاد باشــد، جهت جلوگیري از 

زنـگ زدگـی فـلز  بایســــتی از ESA.E-Primer استفـاده 

نمـود.قالب هاي اطـراف گـروت ریـزي می بایسـت به وسیله 

محصـــــــــول ESA-Fo روغـن کـاري گـردد تـا قـالب ها به 

راحتـی جداشـوند.جهت سـاخت گروت ابتدا جزء B را داخل 

ظرف A ریخته و به وســـــــــیله همزن برقی(دریل) تا زمان 

همگن شـــدن دو جزء، عمل اختالط را ادامه دهید.در مرحله 

دوم جزء C را به آرامـی به مخلـوط A و B اضـــــافه نمـوده و 

عمل اختالط را تا حصـــــــول یک گروت همگن ادامه دهیـد. 

ســعـی شـــود دماي اطراف محـل گـروت ریزي شــده از 35 

درجه بـاالتر نبوده و سـایه نیز باشــد. دماي مناســب داخلی 

گروت 17 تا 27 درجه می باشـد. در گروت ریزي هاي حجیم 

الزم است از وسایل مناسب استفاده گردد تا عملیات گروت 

ریزي در یک مرحله و در کوتاهترین زمان انجام پذیرد.

نکته: در زمان نصب قالب بهتر است براي آب بندي قالب ها

از ماستیک پلی یورتان  (ESA.PU Mastic) استفاده گردد.

نکات ایمنی

استفــــاده از عینــک، دستکش و مــاسک در زمــان اجرا 

ضروري می باشد.

در محل اجرا می بایست هوا جریان داشتــه باشـد و یا از 

تهویه مناسب(هواکش) استفاده گردد.

در صورت تماس با چشم و یا نفوذ به دهــان بالفاصله به 

پزشک مراجعه شود.

شرایط نگهداري:

مدت نگهداري:

نوع بسته بندي:

C

365Day

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی براي تـایید مناسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

ESA.E-Groutگروت اپوکسی

A+B+C
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با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی بـراي تایید مناسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

ESA.E-Groutگروت اپوکسی

ESA.E-GROUT OR
ESA.E-LOW EXOTHERM GROUT

LEVELING SCREW

JACK-PADEPOXY GROUT

ESA.E-GROUT OR
ESA.E-LOW 

EXOTHERM GROUT

EPOXY GROUT

ESA.E-LOW EXOTHERM GROUT

 گروت اپوکسی کم حرارت زا

 جزئیات اجرائی گروت اپوکسی ـ گروت اپوکسی کم حرارت زا

AVAILABLE FREE LENGTH
SHOUID BE 12 X BOLT DIA
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