
با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی براي تاییـد 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.EXPANDURگروت اکسپندور

این محصول (گروت GT) به منظور ایجاد EXPANTION ( انبساط حجمی) در بتن و مالت هاي سیمانی طراحی و ساخته شده است.

موارد استفاده

ویژگی هــا

ایجاد انبساط قابل کنترل در بتن و مالت

سیستم انبساط گازي جهت جلوگیري از نشست در بتن و 

مالت هاي سیمانی

جلوگیري از پدیده آب انداختگی در بتن 

سازگاري با انواع سیمان هاي پرتلند

G1 ( گروت ) ساخت گروت سیمانی در محل کارگاه

عملیات تزریق در تونل، سد و ...

Shrinkage  جلوگیري از پدیده جمع شدگی

امکان استفاده در گروت هاي بدون انقباض

امکان استفاده در بتن جهت جلوگیري از ترك خوردگی ناشی

Shrinkage

 G1 گروت

اطالعات فنی

مطابق با استانداردهاي

ASTM C 827 /C 827 M

ASTM C 806 

ASTM C 940

اطالعـات فنـی

حالت فیزیکی

رنگ

    

پودر

 خاکستري    

15 دقیقه تا 2 ساعت
 در دماي 20

زمان گیرش

زمان انبساط

گروت منبسط کننده تاثیري در 
زمان گیرش بتن و مالت هاي 

سیمانی ندارد.
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با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی براي تاییـد 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.EXPANDURگروت اکسپندور

روش مصرف

گــروت منبسط کننده پس از اختالط کامل تمــام اجزا ، به 

مالت یا بتن  اضافه می گردد.زمان الزم جهت اختالط کامل 

گروت منبسط کننده با مالت یا بتن حـدود 3 الی 5 دقیقه 

است و بعد از آن نهــایتا می بــایست تا 15 دقیقـه مورد 

استفاده قرار گیرد.

نکات ایمنی

این ماده براي سالمتی و محیط زیست مضر نیـست با این 

وجود از بلعیده شدن و تمــاس با چشــم جدا خــودداري 

کنید.

در صورت تماس با چشــــم و یا نفوذ به دهــان بالفاصله 

با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود

شرایط نگهداري:

مدت نگهداري:

نوع بسته بندي:

C

365Day

مقدار مصرف

مقدار دقیق مصرف این محصول بعد از انجام تست هاي 

کـارگاهی مشخــص خواهد شد، ولـــی بر اســـاس میزان 

  C3Sو  C3A انبســاط مورد نیــاز و بـا بررســی مقـــدار 

سیمان و دماي هوا میـزان مصرف براي مالت وبتــن بین 

0/02 الی  0/3 وزن سیمان می باشد.
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