کپگروت EP3
گروت اپوکسی ریزدانه پرمقاومت

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

این محصول از اختالط رزیتن اپوکستی ،هتاردنر و ستلیل مدتینی
دانهبنییشیه با حیاکثر انیازه  3ملییمالر توللی میشود .این محصول
در دساله مطتهای پیلمری بوده که به جای سلمان از پیلمر اپوکسی
استتالداده میشتتود .مقاومتهتتای منتتانلنی و شتتلملایی زیتتاد از
مشخصههای این محصول میباشی .ایتن محصتول بته دللتم لمتت
باالیی کته دارد مدمتوال بترای ستاخت ستازههایی کته بایتی تحمتم
تنشهای دیناملنی را داشاله باشنی به مصرف میرسی .در ایتن نتو
ستازهها کتته تحتت تنشهتتای لترزهای و حرکالتتی متیاوی میباشتتنی،
گروت های سلمانی دچار شنست شتیه و مقاومتت ختود را از دستت
میدهنی.
این محصول بر اساس الزامات اسالانیارد  ASTM C395بترای رزیتن
اپوکسی با فلیر سلیلنا توللی میشتود .ضتمناً مشخصتات فلزینتی و
شلملایی کپگروت  EP3طبق جیول زیر استت و در دامنته تیللترات
مجاز اعطیشیه ،توللی میشود.

حالت فلزینی و رنگ

وزن مخصوص در دمای  20درجه
سانالیگراد

جزء  :Aمایع شداف
جزء  :Bمایع کهربایی
جزء  :Cپودر طوسی
جزء 1/14 ± 0/02 g/cm3 :A
جزء 1/02 ± 0/02 g/cm3 :B
جزء 1/90 ± 0/05 g/cm3 :C
مخیو 1/80 ± 0/05 g/cm3 :

کاربرد گروت اپوکسی و مشخصات آن

 دارای مقاومت شلملایی باال در برابر مواد ندالی ،آب دریا ،روغن،آمونلاک و ...است.
 پاییاری عالی در برابر بارهای ثابت و مالحرک ماشلنآالت دارد. چسبنیگی باال به بالن ،فوالد و سایر مصالح ساخالمانی دارد. دارای خاصلت روانی باال و خود ترازشونیگی است. -بیون جمعشیگی است.

مشخصات گروت تازه
جزیلات و مشخصات گروت تازه به شرح زیر است:
 حیاکثر زمان کارپذیری در دمتای  25درجته ستانالیگراد45 :د لقه پ از توللی
 حیاکثر زمان سدتشین در دمای  25درجته ستانالیگراد12 :ساعت پ از توللی

مشخصات گروت سختشده
گروت سختشیه دارای مقاومت زیاد در تمامی سنلن است .همچنلن
این گروت دارای دوای باال و ندوذپذیری کم میباشی .ضتمناً مقاومتت
فشاری گروت طبق اسالانیارد  ASTM C579و سایر مشخصات گروت
به شرح زیر است:
 حیا م مقاومت فشاری  1روزه50 MPa : حیا م مقاومت فشاری  7روزه70 MPa : حیا م مقاومت فشاری  28روزه 100 MPa حیا م مقاومت خمشی  28روزه 25MPa حیا م مقاومت اتصال ( )Pull-offبته بتالن پایته در ستن 28روزه1/5MPa :

کاربرد گروت
 پرکردن صدحات زیر ماشلنآالت با بارهای دیناملنی (لرزشی). نصب سازههای فیزی و تجهلزاتی که نلاز به کاربری سریع آنهامیباشی.
 ثابتسازی ریم زیر جرثقلمها. گروتریزی زیر ریمهایی که تحت بار زیاد و دیناملنی هسالنی. -پرکردن فضای بلن بالن و غطف فیزی در کارهای مقاویسازی.

مزایای استفاده از گروت

میزان مصرف و روش استفاده از گروت
 ملزان مصرف گروت با توجه به وزن مخصوص مخیو گروتاپوکسی و ابداد مقطع گروتریزی بیست میآیی.
 سطوح ،درزها و چالتهها بترای گروتریتزی ،بایتی از هرگونتهآلودگی و گرد و غبار و سطوح سست پاک شود .صدحات سالون
و دیگر مصالح فیزی کامطً از لنههای چربی و روغن پاک گتردد.
ضمناً عمر بالن پایه بایی حیا م  28روز باشی.
 برای اخالط در حجم کم ،اسالداده از یک مخیتو کن بتا دورکنی (حیاکثر  400دور در د لقه) توصله میشود؛ همچنلن برای

اخالط در احجای بزرگتر بهالر است از مخیو کن بر ی مناسب
اسالداده شود .ابالیا جزء  Bبه جزء  Aاضافه شیه و بته متیت دو
د لقه مخیو میشود .اخالط تا زمانی که مخیوطی یننواخت
به دست آیی ،ادامه مییابی .سپ جزء پودری  Cدر حتالی کته
مخیو کن روشن است به آرامی به مخیو اضافه شیه تتا یتک
مخیو همگن حاصم گردد (هر بساله  30کلیتویی (کتم اجتزا)
پ از اخالط حیود  15للالر حجم خواهی داشت).
 بم از گروتریزی ،اجازه داده شود تا هوای محبوسشتیه ازمخیو خارج گردد .گروتریزی بایی به طور پلوستاله و از یتک
سمت انجای شود .بم از بتاز کتردن الب(،حتیود  12ستاعت)
فرصت داده شود تا گروت سدت گردد .اگر ضخامت گروتریزی
از  100ملییمالر بلشالر باشی ،بایی آن را در الیههای مالدید اجرا
نمود .در این صورت ،الیه بدیی بایتی حتیود  8ستاعت پت از
اجرای الیه بیی ریخاله شود.
نکات الزم:
 گروت بایی در دمای بلن  5تا  35درجه سانالیگراد اجرا گرددو در دماهتای بتاالتر از  35درجته ستانالیگراد ،اجترای گتروت
اپوکسی توصله نمیگردد و بهالر است با خنتککردن محتل و
اجزای گروت اپوکسی ،عمیلات گروتریزی صورت پذیرد.
 هرگز این مواد پلش از اخالط در مقابم تابش مستالقلم نتورخورشلی رار داده نشود.
 حیاکثر ضتخامت اجترای گتروت  EP3در هتر مرحیته 100ملییمالر و کمالرین ضخامت  10ملییمالر میباشی.
 دمای مخیو حلن اجرا بهالتر استت بتلن  20تتا  25درجتهسانالیگراد باشی .با افزایش دما ،زمتان کتارایی گتروت کتاهش
مییابی.
 با توجه به حرارتزا بودن واکنش گروت اپوکستی ،از ستاختگروت بلش از انیازهای که اجرای آن بلشالر از  20د لقه زمتان
نلاز دارد ،پرهلز گردد.
 ابزارآالت گروتریزی بطفاصیه بدی از اتمای کار با حطل مناسبتملز گردنی.
 -هرگز نبایی مواد گروت را با حطل ر لق کرد.

نکات ایمنی در استفاده از گروت
این محصول جزء دساله مواد خطرناک برای سطمالی افراد طبقهبنیی
نمیشود ،ولی در صورت تماس با پوست میتوانی ایجتاد حساستلت
کنی .بنابراین در هنگای کار با این محصول بایی از پوشتش مناستب،
علنک و ماسک مناسب اسالداده شود .همچنلن ایتن محصتول دارای
ابیلت اشالدال استت و بنتابراین بایتی از مستالیی کته باعت ایجتاد

آتشسوزی میشود ماننی کشلین ستلگار ،جوشتناری و  ...پرهلتز
گردد.
همچنلن رعایت ننات زیر الزی است:
 در صورت تماس این گروت با چشم ،شخص در مدرض آسلبحیا م به میت  15د لقه درون آب ،پیک بزنی.
 در صورت تماس این گروت با پوست ،سریداً پوست آلتوده بتهمیت  15د لقه در آب تملز شساله شود.
 لباس آلوده بایی با مواد شوینیه مناسب شساله شود تا مجتیداًابم اسالداده باشی.
 در صورتلنه شخص مصیوی همچنان احستاس نتاراحالی دارد،الزی است سریداً به پزشک مراجده شود.

روش حمل و نقل و انبار کردن محصول
شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل

دمای مجاز حمم و نقم و فضای نگهیاری این محصتول بتلن  5Cو

 30Cاست .ضمناً رعایت موارد زیر نلز الزی است:
 از رار دادن این محصتول در مدترض نتور مستالقلم خورشتلیاجالناب شود.
 -از رار دادن جزء پودری در مدرض رطوبت خودداری شود.

طول عمر گروت
چنانچه ظروف و کلسههای حاوی اجزاء گروت در شرای استالانیارد،
انبار و نگهیاری شود ،زمان ابم اسالداده از محصول از زمتان توللتی،
 12ماه است.

بستهبندی گروت
اجزاء این محصول به دو صورت بسالهبنیی و عرضه میشونی.
بسالهبنیی به روش :1
جزء ( Aمایع رزین اپوکسی) :سطم  5کلیوگرمی
جزء ( Bمایع هاردنر رزین اپوکسی) :وطی  2/5کلیوگرمی
جزء ( Cپودر) :کلسه  22/5کلیوگرمی
بسالهبنیی به روش :2
جزء ( Aمایع رزین اپوکسی) :سطم  2کلیوگرمی
جزء ( Bمایع هاردنر رزین اپوکسی) :وطی  1کلیوگرمی
جزء ( Cپودر) :کلسه  9کلیوگرمی

