
 HPگروت کپ
 شدگیفاقد جمعو  زیادبا استحکام گروت 

CapGrout HP 
High Strength and Non-Shrinkable Grout 
 

یك محصول پودري شامل سيمما،  سيدگدا م مداسي   HP  كپگروت

بييراي جطييرا، كددد  و مييواد مدط يي  كددييد افزود ييی روا،مييواد 

مدظور پركرد، مدافذ و درزهاي تيا خيمامت  است كم بمشدگی جمع

  اي باشددمتر كم باید كامالً پر شد  و بدو، همچگو م حفر سا تی 10

خاصيمت داشيتن گمرد. این محصيول اليالو  بير مورد مصرف قرار می

باالي  كيم شيدگی  )براي جطرا، جمع در ابتداي گمرش زاییا ط اط

صيول پير شيود  داراي شود تمام درزها و مدافذ موجود با ایين محمی

 باشد.میدر تمامی سدمن  زیاد مقاومت

محصول بر اساس الزامات المومی استا دارد ملی ایرا، بم شيمار  این 

شييود. خييمداً متمصييات ایيين گييروت بييا الزامييات تولمييد می 18644

 تطابق دارد.  مز ASTM C1107استا دارد 

و اسيت ططق جدول زیر  HP كپگروتمتمصات فمزیکی و شمممایی 

شد  در استا دارد ملی ایرا، بيم شيمار  در دامدم تغممرات مجاز االالم

 شود.می تولمد 18644

 
 پودر حالت فمزیکی 

 طوسی ر گ

 3g/cm 50/0 ± 7/1 وز، ممصوص پودر 
 3g/cm 02/0 ± 3/2  وز، ممصوص مالت آماد 

 

 مشخصات آنو شدگی گروت فاقد جمعکاربرد 

 گروتکاربرد 
 ي فلزيهاصفحم ستو،كرد، زیر پر -

 هاي ا کریدگكاشت مملگرد و ا واع سم تم -

آالت پر كرد، فضاي بمن فو داسيمو، و صيفحات اسيتقرار ماشيمن -

 صدعتی

 تازهگروت  مشخصات
شدگی محتمل  یك گيروت این محصول با ایجاد ا ط اط معادل جمع

 باشد.شدگی یا ا ط اط اخافی میبدو، جمع

 

 شدهسخت گروت مشخصات

است. همچدمن  در تمامی سدمن زیاد مقاومتداراي شد  گروت سمت

باشد. مقاومت فتياري این گروت داراي دوام باال و  فوذپذیري كم می

مليی ایيرا، بيم و ططيق اسيتا دارد  18/0گروت با   طت آب بم پودر 

 بم شرح زیر است: 18644شمار  

 MPa80روز   28فتاري  مقاومت -

 

استفاده از گروت و عملیات نکات الزم برای 

 ریزیگروت

هر كم م از این محصول پس از اختالط با حيداقل مقيدار آب  -

 لمتر را اشغال می كدد. 12حجم تقریطی 

ریيزي هایی كيم قصيد گروتسطوح  درزهيا و االيمالزم است  -

گو م آلودگی و گرد و غطار پاك شيود. ایين سيطوح    از هرداریم

باید تراشمد  شود تيا بيم بمي    باشددادا چم س ت و خعمف 

 .مقاوم رسمد

سيطوح ميورد  ظير بایيد   ریزيساالت قطل از گروت 2حداقل  -

   سيط  كيار از آبریيزيو كمی قطل از گروت شودكامالً غرقاب 

لت با استفاد  از پمپ وحفرات بهمچدمن الزم است . گرددتملمم 

 باد كامالً تملمم شود.

هاي اربيی و مصال  فلزي كامالً از لکيمصفحات ستو، و دیگر  -

 روغن پاك گردد.

ها با ریزي زیر صفحات  ترازكرد، صفحم ستو،در مورد گروت -

كيم   shimتحيت الديوا، ) استفاد  از قطعات مداس  ایين كيار

 شود  بم دقت صورت پذیرد.توس  شركت كپکو الرخم می

گمري دور گروت بم شيکلی صيورت پيذیرد تيا همچگو يم قال  -

 تتی از آ، صورت  گمرد. استفاد  از  وارهاي درزگمر و ماستمك 

 شود.در این خصوص توصمم می

مقدار مداس  آب بر اساس حجم گيروت ميورد  مياز محاسيطم  -

 400حيدود  سيرالتدر یك ممک ر با حجم مداس  و بيا شد  و 

لمتر  7/2 مقدار آب مداس   حدود . شودریمتم میدور در دقمقم 

باشد. پودر گروت همزميا، بيا كملوگرم گروت می 25بم ازاي هر 

 5اختالط  بم تدریج بم ممک ر اخافم شيد  و  اایتياً طيی زميا، 

این كار كامل گيردد. اخيتالط در حيداقل زميا، صيورت   دقمقم

 مالت كامالً همگن و یکدواختی حاصل گردد. بطوریکم  پذیرد



در طيی  اایتاً  و گراددرجم سا تی 20در دماي اختالط گروت  -

دقمقم صورت پذیرد تا اثربمتی ا ط اط گروت  15حداكثر زما، 

 10بم حداكثر الزم برسد. این مملوط براي درزهاي حيداكثر تيا 

تيوا، از باشد و براي درزهاي با خمامت بمتتر میمتر میسا تی

 مترمملی 10حداكثر ا داز  ش تم ختك و تممز با هاي سدگدا م

:  1 حالت   طت اختالط ماسم و گيروت. در این  مز استفاد  كرد

. این كار بم مدظيور كياه  حيرارت همدراتاسيمو، خواهد بود 1

خيواص ایين الطتم گمرد. صورت می زیادهاي سمما، در خمامت

متفاوت بيا محصيول اصيلی  ی گروت ب تم بم ممزا، ماسم مصرف

 خواهد بود. 

مميزا،  بديابراینو  استریزي ب مار مام جریا، پموستم گروت -

ریييزي بایيد متداسيي  باشييد. شييد  بيا حجييم گروتگيروت آماد 

ریزي ترجمحاً باید از یك طرف درز ا جام شود تا همچگو م گروت

هوایی داخيل درز محطيوس  تيود. بيراي فضياهایی كيم حجيم 

همچديمن  ست  باید گروت پمپ گيردد.ا باال در آ اا ریزيگروت

 رالایت  کات زیر الزم است:
 پموستم صورت پذیرد. ریزي بطورگروت 

  گراد  مالحظيات درجم سا تی 25در دماهاي باالتر از

ریزي در هواي گيرم ميورد توجيم قيرار مربوط بم بتن

 گمرد.

   بم همچ وجم از آب مازاد بر ممزا، مجاز بيراي ك ي

 روا ی بمتتر یا براي جطرا، افت روا ی استفاد   تود.

 

 گروت آوریعمل

اولميم حتمياً بایيد بيم روش مداسي  سط  آزاد گروت پس از گمرش 

آوري گردد تا استحکام  اایی گروت تضممن گيردد. اسيتفاد  از المل

 شود. این مدظور توصمم می شركت كپکو براي CapCureمحصول 

 

 نکات ایمنی در استفاده از گروت

داراي خاصمت قلمایی بود  و لذا براي كار با آ، توصيمم  HPكپگروت 

شود از المدك  دستک  مداس  و پوش  كاميل اسيتفاد  گيردد. می

 همچدمن رالایت  کات زیر الزم است:
با اتم  شمص در معرض آسم   گروتدر صورت تماس این  -

 دقمقم درو، آب  پلك بز د. 15حداقل بم مدت 

با پوست  سریعاً پوست آليود  بيم  گروتدر صورت تماس این  -

 شود. دقمقم در آب تممز ش تم  15مدت 

لطاس آلود  باید با مواد شویدد  مداس  ش تم شود تا مجيدداً  -

 قابل استفاد  باشد.

 

 گروتسایر نکات الزم در خصوص 

 سازگاری گروت با سایر محصوالت
شيركت كپکيو در  هاياستفاد  همزما، این محصول با سایر افزود ی

یك طرح مملوط بالما ع است. هرادد الزم اسيت هير یيك از ميواد 

افزود ی بم صورت مجزا  پمما م گردد و سپس در مملوط بتن اخيافم 

 شود.

 گروتامکان خورندگی 
 م باال  شروع و  م باال  گ ترش خوردگی مملگردهاي  محصولاین 

سقف سياختم هاي كف و تدمد  یا سم تممدفو، در بتن  فوالد پم 

از كلریيد   HP كپگيروتشيود. در سياخت شد  با فوالد گالوا مز  می

 شود.دیگر تركمطات حاوي كلراید استفاد   می یاكل مم 

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن گروت

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بيمن  گيروتدماي مجاز حمل و  قل و فضاي  گايداري ایين 

C30 :است. خمداً رالایت موارد زیر  مز الزم است 

در معيرض  يور م يتقمم خورشيمد  این محصيولاز قرار داد،  -

 اجتداب شود.

 اجتداب شود. رطوبتمعرض در  این محصولاز قرار داد،  -

 طول عمر گروت
ادا چم كم م حاوي این گروت در شرای  استا دارد  ا طار و  گاداري 

 ما  است. 12محصول از زما، تولمد   شود  زما، قابل استفاد  از

 

 گروتبندی بسته
 شود.كملوگرمی الرخم می 25 هايكم ماین محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی
براي ك   اطالالات تکمملی این محصول با بم  فدی شركت كپکو 

بيم فيرم  محصيولایين  الملکيردتماس بگمرید. خمداً براي اطيالع از 

  مراجعييم HP (CapGrout HP-PPI كپگييروتاطالالييات الملکييردي 

 كدمد.

 

 اطالعات تماس
تارا،  خمابا، سياروردي شيمالی  كوايم شيارتاش   آدرس شركت:

 4  ططقم اول  واحد 74پالك 



 1559613514كد پ تی:                                                    

 021-89331                                                  شمار  تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وب ایت:

 info@ capco.co.ir                                    پ ت الکترو مك:


