
 GPگروت کپ
 شونده بر پایه سیمان پرتلندگروت منبسط

CapGrout GP 
Expandable Grout based on Portland cement 
 

یك محصول پودري شامل سيیمان  سينگدهنه مناسي   GP  كپگروت

 هسي  كيه بيهكننده گيايي و موهد منبسيط كنندههفزودنی روهنموهد 

مير كيه بایيد سيانيی 10منظور پركردن منافذ و دريهاي تا ضخام  

ميورد مصيرق ايرهر   هي باشيندكامالً پر شده و بدون هیچگونه حفره

در هبيدهي  يهییخاصی  هنبساطدهشين . هین محصول عالوه بر گیردمی

شود تمام دريها و منافذ موجود با هین محصول پر باعث میكه  گیرش

 .باشدمیباال در تمامی سنین  مقاوم دهرهي   شود

هین محصول بر هساس هلزهمات عمومی هسياندهرد ملی هیرهن به شيماره 

بييا هلزهمييات  گييروتهیيين مشخصييات شييود. ضييمناً تولیييد می 18644

 دهرد. نیز تطابق ASTM C1107هسياندهرد 

و هسي  طبق جدول يیر GP  كپگروتمشخصات فیزیکی و شیمیایی 

شده در هسياندهرد ملی هیرهن بيه شيماره در دهمنه تغییرهت مجاي هعالم

 شود.می تولید 18644

 
 پودر حال  فیزیکی 

 طوسی رنگ

 3g/cm 50/0 ± 65/1 وين مخصوص پودر 
 3g/cm 02/0 ± 23/2  وين مخصوص مالت آماده

 

 مشخصات آنو  شوندهگروت منبسطکاربرد 

 گروتکاربرد 
 ي فلزيهاصفحه سيونكردن يیر پر -

 هاي هنکرینگكاش  میلگرد و هنوهع سیسيم -

آالت پر كردن فضاي بین فوندهسیون و صفحات هسيقرهر ماشین -

 صنعيی

 تازهگروت  مشخصات
به شرح يیير  ابل هي گیرش هولیهگروت هنبساط جزییات و مشخصات 

 هس :

 دایقه پس هي تولید 15شروع هنبساط:  -

 ساع  پس هي تولید 2پایان هنبساط:  -

 درصد حجمی 2میزهن هنبساط:  -

 شدهسخت گروت مشخصات

هس . همچنین  در تمامی سنین يیاد مقاوم دهرهي شده گروت سخ 

باشد. مقاوم  فشياري هین گروت دهرهي دوهم باال و نفوذپذیري كم می

مليی هیيرهن بيه و طبيق هسيياندهرد  18/0گروت با نسب  آب به پودر 

 شرح يیر هس : به 18644شماره 

  MPa25رويه:  1فشاري  مقاوم  -

 MPa70رويه  28فشاري  مقاوم  -

 

و عملیات  گروتاستفاده از  نکات الزم برای

 ریزیگروت

 7/12هر كیسه هي هین محصول با حيدهال آب مصيرفی حجيم  -

 لیير فضا هشغال می كند.

ریيزي هایی كيه اصيد گروتسطوح  دريهيا و االيهاليم هس   -

گونه آلودگی و گرد و غبار پاك شيود. هیين سيطوح  هي هر  دهریم

باید ترهشیده شود تيا بيه بخي    انانچه سس  و ضعیف باشند

 .مقاوم رسید

سيطوح ميورد نظير بایيد   ریزيساع  ابل هي گروت 2حدهال  -

 ریيزي  سيطک كيار هي آبگروتو كمی ابل هي  شودكامالً غرااب 

ل  با هسيفاده هي پمپ وحفرهت بهمچنین اليم هس  . گرددتخلیه 

 باد كامالً تخلیه شود.

هاي اربيی و صفحات سيون و دیگر مصالک فلزي كامالً هي لکيه -

 روغن پاك گردد.

ها با ریزي يیر صفحات  ترهيكردن صفحه سيوندر مورد گروت -

كيه  (shimتحي  عنيوهن ) هسيفاده هي اطعات مناس  هیين كيار

 صورت پذیرد. شود  به دا توسط شرك  كپکو عرضه می

گیري دور گروت به شيکلی صيورت پيذیرد تيا هیچگونيه اال  -

نشيی هي آن صورت نگیرد. هسيفاده هي نوهرهاي دريگیر و ماسيیك 

 شود.در هین خصوص توصیه می

مقدهر مناس  آب بر هساس حجم گيروت ميورد نیياي محاسيبه  -

 400حيدود  سيرع در یك میکسر با حجم مناس  و بيا شده و 

بسيه به روهنيی   . مقدهر آب مناس شودریخيه میدایقه دور در 

كیليوگرم  25لیير به هيهي هر  5/4لیير تا  5/3مورد نیاي گروت هي 

ی ود هین روهنی بسيه به شرهیط هجرهیباشد. باید توجه شگروت می

هفزهی  گروت روهنی   هاي باالتر آبگردد و در محدودهتعیین می



بنابرهین یابد. كاه  می گروت نیز مقاوم  كند؛ هي طرفیپیده می

ی بيا سيعی و زهن آب مناس  بر هساس شرهیط هجرهیمی اليم هس 

خطا بهینه گردد. پودر گروت همزمان با هخيالط  بيه تيدریب بيه 

هیين كيار كاميل   دایقيه 5میکسر هضافه شده و نهایياً طی يمان 

ميالت  كه صورت پذیردو طوري گردد. هخيالط در حدهال يمان 

 كامالً همگن و یکنوهخيی حاصل گردد.

در طيی نهایياً  و گرهددرجه سانيی 20در دماي هخيالط گروت  -

دایقه صورت پذیرد تا هثربخشی هنبساط گروت  15حدهكثر يمان 

 10به حدهكثر اليم برسد. هین مخلوط برهي دريهاي حيدهكثر تيا 

تيوهن هي یباشد و برهي دريهاي با ضخام  بیشير ممير میسانيی

 ميرمیلی 10حدهكثر هندهيه شسيه خشك و تمیز با هاي سنگدهنه

:  1 . در هین حال  نسب  هخيالط ماسه و گيروتنیز هسيفاده كرد

. هین كار به منظيور كياه  حيرهرت هیدرهتاسيیون خوههد بود 1

خيوهص هیين هلبيه گیرد. صورت می يیادهاي سیمان در ضخام 

ميفاوت بيا محصيول هصيلی  ی رفگروت بسيه به میزهن ماسه مص

 خوههد بود. 

میيزهن  بنيابرهینو  هس ریزي بسیار مهم جریان پیوسيه گروت -

ریييزي بایيد ميناسيي  باشييد. شييده بيا حجييم گروتگيروت آماده

ریزي ترجیحاً باید هي یك طرق دري هنجام شود تا هیچگونه گروت

هوهیی دهخيل دري محبيوس نشيود. بيرهي فضياهایی كيه حجيم 

همچنيین  س   باید گروت پمپ گيردد.ه باال در آنها زيریگروت

 رعای  نکات يیر اليم هس :
 ریزي بطور پیوسيه صورت پذیرد.گروت 

  گيرهد  مالحظيات درجيه سيانيی 25در دماهاي بياالتر هي

 ریزي در هوهي گرم مورد توجه ارهر گیرد.مربوط به بين

   روهنی به هیچ وجه هي آب مايهد بر میزهن مجاي برهي كس

 بیشير یا برهي جبرهن هف  روهنی هسيفاده نشود.

 

 گروت آوریعمل

سطک آيهد گروت پس هي گیرش هولیيه حيمياً بایيد بيه روش مناسي  

آوري گردد تا هسيحکام نهایی گروت تضمین گيردد. هسييفاده هي عمل

 شود. هین منظور توصیه می برهيشرك  كپکو  CapCureمحصول 

 

 از گروت نکات ایمنی در استفاده

دهرهي خاصی  الیایی بوده و لذه برهي كار با آن توصيیه  GPكپگروت 

شود هي عینك  دسيک  مناس  و پوش  كاميل هسييفاده گيردد. می

 همچنین رعای  نکات يیر اليم هس :

شخص در معرض آسی  با اشم   گروتدر صورت تماس هین  -

 د.درون آب  پلك بزندایقه  15حدهال به مدت 

با پوس   سریعاً پوس  آليوده بيه  گروتدر صورت تماس هین  -

 . شسيه شوددایقه در آب تمیز  15مدت 

لباس آلوده باید با موهد شوینده مناس  شسيه شود تا مجيددهً  -

 اابل هسيفاده باشد.

در صورتیکه شخص مصدوم همچنان هحسياس نيارهحيی دهرد   -

 .شودسریعاً به پزشك مرهجعه اليم هس  

 

 محصولسایر نکات الزم در خصوص 

 با سایر محصوالت گروتسازگاری 
شيرك  كپکيو در  هايهین محصول با سایر هفزودنیهمزمان هسيفاده 

یك طرح مخلوط بالمانع هس . هراند اليم هسي  هير یيك هي ميوهد 

هفزودنی به صورت مجزه  پیمانه گردد و سپس در مخلوط بين هضيافه 

 شود.

 گروتامکان خورندگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسيرش خوردگی میلگردهاي  محصولهین 

هاي كف و سقف سياخيه تنیده یا سیسيممدفون در بين  فوالد پی 

هي كلریيد   GP كپگيروتشيود. در سياخ  شده با فوالد گالوهنیزه می

 شود.دیگر تركیبات حاوي كلرهید هسيفاده نمی یاكلسیم 

 

 گروتروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بيین  گيروتحمل و نقل و فضاي نگهيدهري هیين مجاي دماي 

C30 : هس . ضمناً رعای  موهرد يیر نیز اليم هس 

نيور مسييقیم خورشيید معيرض در  هین محصيولهي ارهر دهدن  -

 هجيناب شود.

 هجيناب شود. رطوب معرض در  هین محصولهي ارهر دهدن  -

 

 گروتطول عمر 
هنبار و نگهدهري   در شرهیط هسياندهرد هین گروتحاوي  كیسهانانچه 

 ماه هس . 12هي يمان تولید   محصولشود  يمان اابل هسيفاده هي 

 

 گروتبندی بسته
 شود.كیلوگرمی عرضه می 25 هايكیسههین محصول در 

 



 اطالعات تکمیلی
برهي كس  هطالعات تکیملی هین محصول با بخ  فنی شرك  كپکو 

بيه فيرم  محصيولهیين  عملکيردتماس بگیرید. ضمناً برهي هطيالع هي 

( مرهجعييه CapGrout GP-PPI) GP كپگييروتهطالعييات عملکييردي 

 كنید.

 

 اطالعات تماس
تهرهن  خیابان سيهروردي شيمالی  كوايه شيهرتاش   آدرس شرك :

 4  طبقه هول  وهحد 74پالك 

 1559613514كد پسيی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسای :

 info@capco.co.ir                                     پس  هلکيرونیك:


