
گروت باگ� مطا�� با استاندارد  DIN 1045-2/EN 206-1 می باشد.

دامنه �ار�رد

انــواع  همــه  ریــزی  گــروت  بــرای  �ودگیــر  گــروت  مــ�ت   •
دستگاه های دقی�. 

كم�رســورها،  ژنراتورهــا،  تور�ین هــا،  بــرای  ریــزی  گــروت   •
موتورهــای گا�وییلــی و دیگــر تج�یــزات نیروگاهــی كــه در م�ــرض 

دارنــد.  قــرار  �یــاد  ارت�ــاش 
ــات  ــا و صفح ــت)، گیره ه ــار (آنكر�ول ــای م� ــ� ه ــزی پی ــروت ری گ  •

پایــه و �امــ�. 
گروت ریزی پایه های فو�دی و بتنی   •

گروت ریزی قط�ات بتنی كام� و ساختارهای فو�دی  •
گروت ریزی پایه های پ�   • 

گــروت ریــزی ریــ� هــای جر�قیــ� و تلســكوپ هــای رادیویــی   •
(رادیوتلسكوپ ها)  

گــروت ریــزی ســازه هــای فــو�دی و فلــزی ماننــد تاسیســات   •
نــی  م�د

گروت ریزی تج�یزات صنای� كا�ذ، شیمیایی و پا�یشگاه ها   •

گـروت زودگیـــــر پاگل
P A G E L   -   I R A N 

گــروت ریــزی ریــ� هــای جر�قیــ� و تلســكوپ هــای رادیویــی  گــروت ریــزی ریــ� هــای جر�قیــ� و تلســكوپ هــای رادیویــی •   •

گــروت ریــزی ســازه هــای فــو�دی و فلــزی ماننــد تاسیســات  گــروت ریــزی ســازه هــای فــو�دی و فلــزی ماننــد تاسیســات •   •

گروت ریزی تج�یزات صنای� كا�ذ، شیمیایی و پا�یشگاه ها  گروت ریزی تج�یزات صنای� كا�ذ، شیمیایی و پا�یشگاه ها •   •

و��گی �ا

تحم� بار پس از ٢ ساعت  •
جریان پذیری با�   •

•  آماد ه مصرف 
قــادر اســت جریــان با�یــی ایجــاد كنــد و بســته بــه مقــدار   •
آب، مــی توانــد بــه عنــوان مــ�ت گــروت ریــزی، یــا مــ�ت 

آ�بنــد (درزگیــری) بــه كار رود. 
ایــن محصــول برپایــه محصــول شــناخته شــده V1  پــاگ�   •
ســاخته شــده و بنابرایــن كیفیــت بــا� و مانــدگاری آن 

ت�میــن شــده اســت. 
مناسب  پایین  دماهای  در  ریزی  گروت  برای  مخصوصًا   •

است. 
عاری از یون كلرید است.   •

و  ســیمانی  فونداســیون  �یــن  و  نمی شــود  منقبــ�   •
صفحه هــای پایــه دســتگاه، چســبندگی ایجــاد می شــود 
شــده ای  كنتــرل  انبســاط  و  �جــ�  افزایــش  ســبب  كــه 

می گردد.  
در مقابــ� انجمــاد، مــه نمكــی، رو�ــن و مــواد شــیمیایی   •

مقاومت نشان می دهد.   
در مــدت زمــان كوتاهــی، �تــی در دماهــای پاییــن، گیــرش   •
مناســبی خواهــد داشــت كــه ایــن مســ�له باعــ� كاهــش 
زمــان مــر ده (بــرای ت�میــرات یــا نصب د ســتگاه) مــی گردد 

و بــه همیــن دلیــ� بســیار اقتصــادی اســت. 
قاب� پم� كر د ن   •

بســته بــه ارتفــاع گــروت ریــزی، د ر دانه بندی�ــای مختلــ�   •
عرضــه می گــردد و بــر �ســب ســفارش و كاربــرد امــكان 
تولیــد و عرضــه آن بــا الیــاف فــو�دی و ماســه بازالتــی نیــز 

وجود دارد.  

V2/10
V2/40
V2/80

V2/160



  اطالعات فنی

 V2/160  V2/80  V2/40  V2/10 نوع 

0-16 0-8 0-4 0-1   (mm)   اندازه

  100-400   50-200 20-100  10-25   (mm)   ارتفاع گروت ریزی

  10  11   13  13   ( % )     مقدار آب

2/1 2/1 2 2 (kg/dm3)   ضریب مصرف

 ≥30  ≥30  ≥30  ≥30 min 20° C زمان گیرش در        

 ≥600  ≥700   -   - (mm)  جریان پذیری 

  -   -  ≥650  ≥650 (mm)   جریان پذیری (تست كانال)

 ≥5  ≥5  ≥5  ≥5      (N/mm2)     استحكام فشاری پس از 2 ساعت

 ≥10  ≥10  ≥10  ≥10      (N/mm2) استحكام فشاری پس از 4 ساعت

 ≥12  ≥12  ≥12  ≥12      (N/mm2)   استحكام فشاری پس از 6 ساعت

 ≥15  ≥15  ≥15  ≥15      (N/mm2)    استحكام فشاری پس از 8 ساعت

 ≥18  ≥18  ≥18  ≥18      (N/mm2)    استحكام فشاری پس از 12 ساعت

 ≥35  ≥25  ≥25  ≥30      (N/mm2)    استحكام فشاری پس از 24 ساعت

 ≥60  ≥60  ≥60  ≥60      (N/mm2)   استحكام فشاری پس از 7 روز

 ≥70  ≥70  ≥70  ≥70   (N/mm2)    استحكام فشاری پس از 28 روز

 ≥75  ≥75  ≥80  ≥70      (N/mm2)    استحكام فشاری پس از 56 روز

 ≥80  ≥80  ≥85  ≥75      (N/mm2)    استحكام فشاری پس از 91 روز

+0/3 +0/3 +0/3 +0/3  (Vol.%)    میزان انبساط

انــواع ســیمان: انــواع دیگــر ســیمان نیــز می تواننــد مـــورد اســـتفاده 
قــرار گیرنــد، هرچنــد در نتیجــه، مشخصـــات فنـــی تغییــر مـــی كند. 
بــا  لطفــًا  آمــد،  پیــش  شــما  بــرای  ســوالی  هرنــوع  كــه  درصورتــی 

خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.  

به مدت 6 ماه، در  كیسه های  زمان ماندگاری:  
خشك و اصلی  

كیسه 25 كیلویی    بسته بندی:  
این ماده خطرناك نیست.   درجه  زیان  آوری:  

گـروت زودگیـــــر پاگل



دیگــر  دقیقــه   2 تقریبــًا  و  نماییــد  اضافــه  را  آب  مانــده  باقــی 
بریزیــد.   ب�فاصلــه  را  مخلــوط  كنیــد.  میكــس 

 
گروت ر��ی: 

ــزش  ــار ری ــا گوشــه و تن�ــا در یــك ب ــد از یــك ســمت ی ــوط بای مخل
پیوســته، ریختــه شــود. در هنــگام گــروت  ریــزی منا�ــ� بــزرگ، 
توصیــه مــی شــود ریختــن گــروت از مركــز ســط� پایــه و بــا اســتفاده 
یــك قیــ� صــورت پذیــرد. همیشــه اول �فــرات پیــ� هــای  از 
م�ــار (انكر�ولــت) را گــروت بریزیــد (درســت تــا �یــر ســط� با�یــی 
ســوراخ آنكــر) و ســ�س اقــدام بــه گــروت ریــزی پایــه دســتگاه و 

�یــره بنماییــد.  

ا�تیاط:
 منا�ــ� بــاز (�ــی �فــاظ) بایــد بــا اســتفاده از فویــ�، گونــی یــا 
لودگی�ــا و تبخیــر ســری�  عامــ� كیورینــ� 01 پــاگ� در مقابــ� بــاد،  آ

آب محاف�ــت شــود.  
بســیار  دماهــای  م�ــرض  در  اســت  قــرار  گــروت  كــه  درصورتــی 
بــا� یــا پاییــن، نــور مســتقی� خورشــید یــا بــاد قــرار گیــرد، لطفــًا 
بــه ا��عــات اضافــی  ارایــه شــده در برگــه ا��عــات فنــی عامــ� 

كیورینــ� 01 پــاگ� مراج�ــه كنیــد.  

دست�را��مل اجرا  

 س��:
دو�ــاب  ازجملــه  اضافــی  ذرات  كنیــد،  تمیــز  كامــً�  را  ســط� 
ســیمان، رو�ــن، گریــس و ماننــد  آن�ــا را  به وســیله پاشــیدن 
تــا  زمانیكــه ســاختاری كــه قــرار  بــا فشــار �یــاد بزداییــد  آب 
اســت گــروت ریــزی شــود، كامــً� �اهــر گــردد. بایــد مطم�ــن 
شــوید كــه ســط�، از اســتحكام كافــی برخــوردار باشــد. پیــش 
از    گــروت ریــزی، ســط� را بــه مــدت 6 تــا 24 ســاعت بــه �ــور 

پیوســته خیــس كنیــد تــا اشــباع شــود.  

�ا�� بندی: 
ــا  ــی را ب ــه بتن ــراف پای ــد؛ ا� ــ� باش ــفت و محك ــد س ــاختار بای س
اســتفاده از ماســه یــا مــ�ت خشــك، بــا دقــت  آ�بنــدی كنیــد.  

م��وط �ردن: 
گــروت  به صــورت آمــاده مصــرف عرضــه مــی شــود و تن�ــا كافــی 
اســت بــا آب مخلــوط شــود. لطفــًا بــرای ا�ــ�ع از مقــدار صحیــ� 
مراج�ــه  كیســه  در  شــده  ارایــه  دســتورال�م� های   بــه   آب 
مناســب  و  تمیــز  میكســر  یــك  داخــ�  در  را  آب   2/3 كنیــد. 

بریزیــد.  
 ســ�س مــ�ت خشــك را اضافــه كنیــد و تقریبــًا بــه مــدت 3 

دقیقه  میكس كنید.   

Classified accordance with DAfStb VeBMR Rili 
Classified

V2/10 V2/40 V2/80 V2/160
Flowability/
Expantion
Class

f2 f2 a3 a3

Shrinkage Class SKVM II SKVM II SKVB I SKVB I

Early Strength 
class B B B A

Compressive 
s trength class C55/67 C55/67 C60/75 C60/75
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