
 EP3گروت کپ
 اپوکسی ریزدانه پرمقاومتگروت 

CapGrout EP3 
High-Strength and Fine-Grained Epoxy based Grout 
 

و ستلیل  مدتینی ، هتاردنر این محصول از اختالط  رزیتن اپوکستی

این محصول . شودتوللی میمالر ملیی 3با حیاکثر انیازه شیه بنییدانه

پیلمری بوده که به جای سلمان از پیلمر اپوکسی های در دساله مطت

از  زیتتادی هتتای منتتانلنی و شتتلملایشتتود. مقاومتاستتالداده می

شی. ایتن محصتول بته دللتم  لمتت باهای این محصول میمشخصه

ی کته بایتی تحمتم هایرد مدمتوال بترای ستاخت ستازهی کته داباالی

یتن نتو  رسی. در اداشاله باشنی به مصرف میرا های دیناملنی تنش

باشتتنی، ای و حرکالتتی متیاوی میهتتای لترزهها کتته تحتت تنشستازه

های سلمانی دچار شنست شتیه و مقاومتت ختود را از دستت گروت

 دهنی.می

بترای رزیتن   ASTM C395اسالانیارد این محصول بر اساس الزامات 

مشخصتات فلزینتی و  ضتمناًشتود. توللی میاپوکسی با فلیر سلیلنا 

و در دامنته تیللترات استت طبق جیول زیر EP3  کپگروتشلملایی 

 شود.توللی می ،شیهمجاز اعطی

 

 حالت فلزینی و رنگ
 : مایع شدافAجزء 
 : مایع کهرباییBجزء 
 طوسی: پودر Cجزء 

درجه  20وزن مخصوص در دمای 

 گرادسانالی

 A :3g/cm 02/0 ± 14/1جزء 
 B :3g/cm 02/0 ± 02/1جزء 

 C :3g/cm 05/0 ± 90/1جزء 

 3g/cm 05/0 ± 80/1مخیو : 

 

 مشخصات آنو گروت اپوکسی کاربرد 

 گروتکاربرد 
 .(لرزشی) دیناملنی بارهای با آالتماشلن زیر صدحات رکردنپ -

 آنها سریع کاربری به نلاز که تجهلزاتی و فیزی هایهساز نصب -

 .اشیبمی

 .هاجرثقلم زیر ریم سازیثابت -

 .هسالنی دیناملنی و زیاد بار تحت که یهایریم زیر ریزیگروت -

 .سازیمقاوی کارهای در فیزی غطف و بالن بلن فضای پرکردن -

 گروتمزایای استفاده از 

 روغن، دریا، آب ندالی، مواد برابر در باال شلملایی مقاومتدارای  -

 است.... و آمونلاک

 دارد. آالتماشلن مالحرک و ثابت بارهای برابر در عالی ییاریپا -

 دارد. ساخالمانی مصالح سایر و فوالد بالن، به باال چسبنیگی -

 است. ترازشونیگی خود و باال روانی خاصلت دارای -

 است. شیگیجمع بیون -

 تازهگروت  مشخصات
 جزیلات و مشخصات گروت تازه به شرح زیر است:

 45: گراددرجته ستانالی 25حیاکثر زمان کارپذیری در دمتای  -

 د لقه پ  از توللی

 12: گراددرجته ستانالی 25شین در دمای حیاکثر زمان سدت -

 پ  از توللی ساعت

 شدهسخت گروت مشخصات

است. همچنلن  در تمامی سنلن زیاد مقاومتدارای شیه گروت سخت

مقاومتت باشی. ضتمناً این گروت دارای دوای باال و ندوذپذیری کم می

 ایر مشخصات گروتسو  ASTM C579ارد گروت طبق اسالانی فشاری

 به شرح زیر است:

  MPa 50روزه:  1فشاری  حیا م مقاومت -

 MPa  70روزه:  7فشاری  حیا م مقاومت -

 MPa 100روزه  28فشاری  حیا م مقاومت -

 MPa25روزه  28 خمشی حیا م مقاومت -

 28 ( بته بتالن پایته در ستنPull-offاتصال ) حیا م مقاومت -

 MPa5/1 :روزه
 

 گروتروش استفاده از و مصرف میزان 
 گروت مخیو  مخصوص وزن به توجه باگروت  مصرف ملزان -

 آیی.می بیست ریزیمقطع گروت ابداد و اپوکسی

 هرگونته ازبایتی  ،ریتزیگروت بترای هاچالته و درزها سطوح، -

 سالون شود. صدحات پاک سست سطوح و غبار و گرد آلودگی و

گتردد.  پاک روغن و چربی هایلنه از کامطًفیزی  مصالح دیگر و

 باشی. روز 28 حیا مبایی  پایه بالن عمرضمناً 

 بتا دور کنمخیتو  یک از اسالداده کم، در حجم اخالط  برای -

 برای همچنلن ؛شودمی د لقه( توصله دور در 400 کنی )حیاکثر



 مناسب کن بر یمخیو  ازبهالر است  تربزرگ در احجای اخالط 

دو  متیت بته و شیه اضافه A جزء به B جزء . ابالیاشود اسالداده

 یننواخت مخیوطی که زمانی تا اخالط  .شودمی مخیو  د لقه

 حتالی کته در C پودری جزء . سپ یابیمی ادامه ،آیی دست به

 یتک تتا شیه اضافه مخیو  آرامی به به است روشن کنمخیو 

اجتزا(  )کتمکلیتویی  30 بساله گردد )هر حاصم همگن مخیو 

 داشت(. خواهی حجم للالر 15 حیود اخالط  از پ 

 از شتیهمحبوس هوای تا داده شود ریزی، اجازهگروت از  بم -

 یتک و از پلوستاله طور به بایی ریزی. گروتگردد مخیو  خارج

 (ستاعت 12 )حتیود الب، بتاز کتردن از .  بمشود انجای سمت

 ریزیگروتضخامت  اگر .گردد سدت گروت تا داده شود فرصت

اجرا  مالدید هایالیه در را آن بایی باشی، بلشالر مالرملیی 100 از

 از پت  ستاعت 8 حتیودبایتی  بدیی الیه ت،در این صور .نمود

 .شود ریخاله  بیی الیه اجرای

 

 نکات الزم:

 گردد اجرا گرادسانالی درجه 35 تا 5 بلن دمای در بایی گروت -

 گتروت اجترای ،گرادیستانال درجته 35 از بتاالتر دماهتای در و

 و محتل  کردنخنتک با است بهالر و گرددنمی توصله اپوکسی

 .پذیرد صورت ریزیگروت عمیلات اپوکسی، گروت اجزای

 نتور مستالقلم تابش مقابم در اخالط  از پلش مواداین  هرگز -

 .داده نشود  رار خورشلی

 100 مرحیته هتر در EP3 گتروت اجترای ضتخامت حیاکثر -

 .باشیمی مالرملیی 10 ضخامت کمالرین و مالرملیی

 درجته 25 تتا 20 بتلن استت بهالتر اجرا حلن مخیو  دمای -

 کتاهش گتروت کتارایی زمتان، دما افزایش با .باشیگراد سانالی

 .یابیمی

 ستاخت از ،اپوکستی گروت واکنش بودن ازحرارت به توجه با -

 زمتان د لقه 20 از بلشالراجرای آن  که ایبلش از انیازه گروت

 .گردد پرهلز ،دارد نلاز

 مناسب حطل با کار اتمای از بدی بطفاصیه ریزیگروت ابزارآالت -

 .گردنی تملز

 .کرد ر لق حطل با را گروت موادنبایی  هرگز -

 گروت نکات ایمنی در استفاده از
بنیی طبقه افراد سطمالی برای خطرناک مواد دساله جزء محصول این

 حساستلت ایجتاد توانیمی پوست با تماس صورتر د ولی شود،نمی

 مناستب، پوشتش ازبایی  محصول این با کار هنگای در . بنابراینکنی

دارای  محصتول ایتن لن. همچنشود اسالداده مناسب ماسک و علنک

 ایجتاد باعت  کته مستالیی ازبنتابراین بایتی  و  ابیلت اشالدال استت

 پرهلتز ... و جوشتناری ستلگار، کشلین ماننی شودمی سوزیآتش

 .گردد

 همچنلن رعایت ننات زیر الزی است:
شخص در مدرض آسلب با چشم،  گروتدر صورت تماس این  -

 ی.درون آب، پیک بزند لقه  15حیا م به میت 

با پوست، سریداً پوست آلتوده بته  گروتدر صورت تماس این  -

 . شساله شودد لقه در آب تملز  15میت 

مناسب شساله شود تا مجتیداً لباس آلوده بایی با مواد شوینیه  -

  ابم اسالداده باشی.

در صورتلنه شخص مصیوی همچنان احستاس نتاراحالی دارد،  -

 .شودسریداً به پزشک مراجده الزی است 

 

 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بتلن  محصتولحمم و نقم و فضای نگهیاری این مجاز دمای 

C30 :است. ضمناً رعایت موارد زیر نلز الزی است 

نتور مستالقلم خورشتلی مدترض در  این محصتولاز  رار دادن  -

 اجالناب شود.

  رار دادن جزء پودری در مدرض رطوبت خودداری شود.از  -

 گروتطول عمر 
 ،در شرای  استالانیارد گروتاجزاء حاوی های و کلسهچنانچه ظروف 

از زمتان توللتی،  محصولانبار و نگهیاری شود، زمان  ابم اسالداده از 

 ماه است. 12

 

 گروتبندی بسته
 شونی.بنیی و عرضه میاجزاء این محصول به دو صورت بساله

 :1بنیی به روش بساله

 کلیوگرمی 5)مایع رزین اپوکسی(: سطم  Aجزء 

 کلیوگرمی 5/2)مایع هاردنر رزین اپوکسی(:  وطی  Bجزء 

 کلیوگرمی 5/22)پودر(: کلسه  Cجزء 

 :2بنیی به روش بساله

 کلیوگرمی 2)مایع رزین اپوکسی(: سطم  Aجزء 

 کلیوگرمی 1)مایع هاردنر رزین اپوکسی(:  وطی  Bجزء 

 کلیوگرمی 9)پودر(: کلسه  Cجزء 

 

 اطالعات تکمیلی



برای کسب اططعات تنلمیی این محصول با بخش فنی شرکت کپنو 

بته فتری  محصتولایتن  عمینتردتماس بگلریی. ضمناً برای اطتط  از 

 ( مراجده کنلی.CapGrout EP3)EP3  کپگروتاططعات عمینردی 

 

 اطالعات تماس
تهران، خلابان ستهروردی شتمالی، کوچته شتهرتاش،  آدرس شرکت:

 4، طبقه اول، واحی 74پطک 

 1559613514کی پسالی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسایت:

 info@ capco.co.ir                                    پست النالرونلک:

 


