
 MGگروت کپ

 بر پایه سیمان پرتلندمنبسط شونده ساختمانی  گروت

CapGrout MG 
Expandable Building Grout based on Portland cement  
 

یك محصول پودري شامل سیمان، سننگدننه مناسن ، MG  كپگروت

 نسن  كنه بنهكننده گنايي و موند منبسنط كنندهنفزودنی روننموند 

متر كنه بایند سنانتی 10منظور پركردن منافذ و دريهاي تا ضخام  

منورد مصنرق انرنر ، ني باشنندكامالً پر شده و بدون هیچگونه حفره

در نبتدني  ينییخاصی  ننبساطدنشتن گیرد. نین محصول عالوه بر می

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

 باشد.میباال در تمامی سنین  مقاوم شود، دنرني 

نین محصول بر نساس نلزنمات عمومی نستاندنرد ملی نیرنن به شنماره 

بننا نلزنمننات  گننروتنیننن مشخصننات . ضننمناً شننودتولینند می 18644

 نیز تطابق دنرد. ASTM C1107نستاندنرد 

و نس  طبق جدول يیر  MG كپگروتمشخصات فیزیکی و شیمیایی 

شده در نستاندنرد ملی نیرنن بنه شنماره در دنمنه تغییرنت مجاي نعالم

 شود.تولید می 18644

 
 پودر حال  فیزیکی 

 طوسی رنگ

 3g/cm 02/0 ± 7/1 وين مخصوص پودر 
 3g/cm 02/0 ± 2/2  وين مخصوص مالت آماده

 

 مشخصات آنو شونده گروت منبسطکاربرد 

 گروتکاربرد 
 ي فلزيهاصفحه ستونكردن يیر پر -

 هاي ننکرینگكاش  میلگرد و ننونع سیستم -

آالت پر كردن فضاي بین فوندنسنیون و صنفحات نسنتقرنر ماشنین -

 صنعتی

 تازهگروت  مشخصات
به شرح يینر  ابل ني گیرش نولیهگروت ننبساط جزییات و مشخصات 

 نس :

 دایقه پس ني تولید 15شروع ننبساط:  -

 ساع  پس ني تولید 2پایان ننبساط:  -

 درصد حجمی 1میزنن ننبساط:  -

 شدهسخت گروت مشخصات

نس . همچنین  در تمامی سنین يیاد مقاوم دنرني شده گروت سخ 

باشد. مقاوم  فشناري نین گروت دنرني دونم باال و نفوذپذیري كم می

ملنی نینرنن بنه و طبنق نسنتاندنرد  15/0گروت با نسب  آب به پودر 

 شرح يیر نس : به 18644شماره 

 MPa 60 :رويه 28فشاري  مقاوم  -

 

نکات الزم برای استفاده از گروت و عملیات 

 ریزیگروت

هر كیسه ني نین محصول پس ني نختالط با حندنال مقندنر آب،  -

 لیتر رن نشغال می كند. 13.5حجم تقریبی 

رینزي هایی كنه اصند گروتسطوح، دريهنا و االنهاليم نس   -

گونه آلودگی و گرد و غبار پاك شنود. نینن سنطوح، ، ني هردنریم

باید ترنشیده شود تنا بنه بخن   ،انانچه سس  و ضعیف باشند

 .مقاوم رسید

سنطوح منورد نظنر بایند  ،ریزيساع  ابل ني گروت 2حدنال  -

 رینزي، سنطک كنار ني آبگروتو كمی ابل ني  شودكامالً غرااب 

نستفاده ني پمپ  ل  باوحفرنت بهمچنین اليم نس  . گرددتخلیه 

 باد كامالً تخلیه شود.

هاي اربنی و صفحات ستون و دیگر مصالک فلزي كامالً ني لکنه -

 روغن پاك گردد.

ها با ریزي يیر صفحات، ترنيكردن صفحه ستوندر مورد گروت -

كنه  (shimتحن  عننونن ) نستفاده ني اطعات مناس  نینن كنار

 پذیرد.شود، به دا  صورت توسط شرك  كپکو عرضه می

گیري دور گروت به شنکلی صنورت پنذیرد تنا هیچگوننه اال  -

نشتی ني آن صورت نگیرد. نستفاده ني نونرهاي دريگیر و ماستیك 

 شود.در نین خصوص توصیه می

مقدنر مناس  آب بر نساس حجم گنروت منورد نیناي محاسنبه  -

 400حندود  سنرع در یك میکسر با حجم مناس  و بنا شده و 

بسته به رونننی  ،. مقدنر آب مناس شودریخته میدور در دایقه 

كیلنوگرم  25هر  لیتر به نيني 5/5لیتر تا  5/4گروت ني مورد نیاي 

ی ود نین روننی بسته به شرنیط نجرنیباشد. باید توجه شگروت می

نفزنی  گروت روننی  ،هاي باالتر آبگردد و در محدودهتعیین می

بنابرنین یابد. كاه  می نیزمقاوم  گروت  كند؛ ني طرفیپیدن می



ی بنا سنعی و زنن آب مناس  بر نساس شرنیط نجرنیمی اليم نس 

خطا بهینه گردد. پودر گروت همزمان با نختالط، بنه تندریب بنه 

نینن كنار كامنل  ،دایقنه 5میکسر نضافه شده و نهایتاً طی يمان 

منالت  كه صورت پذیردو طوري گردد. نختالط در حدنال يمان 

 ن و یکنونختی حاصل گردد.كامالً همگ

در طنی نهایتاً  و گرنددرجه سانتی 20در دماي نختالط گروت  -

دایقه صورت پذیرد تا نثربخشی ننبساط گروت  15حدنكثر يمان 

 10به حدنكثر اليم برسد. نین مخلوط برني دريهاي حندنكثر تنا 

تنونن ني باشد و برني دريهاي با ضخام  بیشتر میمتر میسانتی

 مترمیلی 10تمیز با حدنكثر نندنيه شسته خشك و هاي هسنگدنن

:  1 . در نین حال  نسب  نختالط ماسه و گنروتنیز نستفاده كرد

. نین كار به منظنور كناه  حنرنرت هیدرنتاسنیون خونهد بود 1

خنونص نینن نلبته گیرد. صورت می يیادهاي سیمان در ضخام 

متفاوت بنا محصنول نصنلی  ی،گروت بسته به میزنن ماسه مصرف

 خونهد بود. 

مینزنن  بننابرنینو  نس ریزي بسیار مهم جریان پیوسته گروت -

ریننزي بایند متناسنن  باشنند. شننده بنا حجننم گروتگنروت آماده

ریزي ترجیحاً باید ني یك طرق دري ننجام شود تا هیچگونه گروت

هونیی دنخنل دري محبنوس نشنود. بنرني فضناهایی كنه حجنم 

همچننین  س ، باید گروت پمپ گنردد.ن باال ر آنهاد ریزيگروت

 رعای  نکات يیر اليم نس :
 ریزي بطور پیوسته صورت پذیرد.گروت 

  گرند، مالحظات مربوط درجه سانتی 25در دماهاي باالتر ني

 ریزي در هوني گرم مورد توجه ارنر گیرد.به بتن

  به هیچ وجه ني آب مايند بر میزنن مجاي برني كسن  رونننی

 شتر یا برني جبرنن نف  روننی نستفاده نشود.بی

 آوری گروتعمل

سطک آيند گروت پس ني گیرش نولینه حتمناً بایند بنه روش مناسن  

آوري گردد تا نستحکام نهایی گروت تضمین گنردد. نسنتفاده ني عمل

 شود. نین منظور توصیه می برني شرك  كپکو CapCureمحصول 

  

 نکات ایمنی در استفاده از گروت

دنرني خاصی  الیایی بوده و لذن برني كار با آن توصیه  MGكپگروت 

شود ني عینك، دستک  مناس  و پوش  كامنل نسنتفاده گنردد. می

 همچنین رعای  نکات يیر اليم نس :
با اشم، شخص در معرض آسی   گروتدر صورت تماس نین  -

 دایقه درون آب، پلك بزند. 15حدنال به مدت 

با پوس ، سریعاً پوس  آلنوده بنه  گروتن در صورت تماس نی -

 دایقه در آب تمیز شسته شود.  15مدت 

لباس آلوده باید با موند شوینده مناس  شسته شود تا مجنددنً  -

 اابل نستفاده باشد.

 

در صورتیکه شخص مصدوم همچنان نحسناس ننارنحتی دنرد،  -

 .شودسریعاً به پزشك مرنجعه اليم نس  

 

 خصوص محصولسایر نکات الزم در 

 سازگاری گروت با سایر محصوالت
شنرك  كپکنو در  هاينستفاده همزمان نین محصول با سایر نفزودنی

یك طرح مخلوط بالمانع نس . هراند اليم نسن  هنر ینك ني منوند 

نفزودنی به صورت مجزن، پیمانه گردد و سپس در مخلوط بتن نضنافه 

 شود.

 امکان خورندگی گروت
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی میلگردهاي  محصولنین 

هاي كف و سقف سناخته تنیده یا سیستممدفون در بتن، فوالد پی 

ني كلریند  ،MG كپگنروتشود. در سناخ  شده با فوالد گالوننیزه می

 شود.كلسیم یا دیگر تركیبات حاوي كلرنید نستفاده نمی

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن گروت

 دمای نگهداری و حمل و نقل شرایط و
و  C5بنین  گنروتدماي مجاي حمل و نقل و فضاي نگهندنري نینن 

C30 : نس . ضمناً رعای  مونرد يیر نیز اليم نس 

در معنرض ننور مسنتقیم خورشنید  نین محصنولني ارنر دندن  -

 نجتناب شود.

 نجتناب شود. رطوب معرض در  نین محصولني ارنر دندن  -

 

 طول عمر گروت
انانچه كیسه حاوي نین گروت در شرنیط نستاندنرد، ننبار و نگهدنري 

 ماه نس . 12شود، يمان اابل نستفاده ني محصول ني يمان تولید، 

 

 بندی گروتبسته
 شود.كیلوگرمی عرضه می 25 هايكیسهنین محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی



برني كس  نطالعات تکیملی نین محصول با بخ  فنی شرك  كپکو 

بنه فنرم  محصنولتماس بگیرید. ضمناً برني نطنالع ني عملکنرد نینن 

( مرنجعنه CapGrout MG-PPI)MG  كپگنروتنطالعات عملکنردي 

 كنید.

 

 

 اطالعات تماس
تهرنن، خیابان سنهروردي شنمالی، كوانه شنهرتاش،  آدرس شرك :

 4، طبقه نول، ونحد 74پالك 

 1559613514كد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسای :

 info@capco.co.ir                                    پس  نلکترونیك:


