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Arina-grout FEG 250 
 بندی ریز با مقاومت زیاد طراحی شده با دانهگروت اپوکسی بسیار روان 

                       آشنایی:

 Arina-grout FEG 250  یق و وزن متعارف است کهبندی دقمعدنی با دانه های اپوکسی به همراه مصالحیه رزینپاالت اپوکسی سه جزیی بدون حالل برم 

 رود. کار میستا و متحرکت مد نظر است بهگستره وسیعی ازکارهای ساختمانی که انتظار تحمل بارهای ایریزی دربرای گروت

 کاربرد:

Arina-grout FEG 250 55تا  5ر فضاهایی با ضخامت ریزی آسان دشود و قابلیت گروتتولید می بندی مناسبخاص و دانه های اپوکسیبا استفاده از رزین 

 شرح زیر است:ارد. برخی از موارد کاربرد آن بهمتر را دمیلی

 های بتن.ها و سوراخای حفرهپرکردن سازه 

 و متحرک هستند. های ثابتو ماشین آالت صنعتی که دارای بارتجهیزات  ا،هی در فضاهای محدود زیر صفحه ستونریزگروت 

 های انتقال و پایه جرثقیل.نصب کابل 

 .نصب پیچ و میلگرد در بتن 

 مشخصات فنی: 

 شکل ظاهری

                                   

 دوغاب خاکستری رنگ )پس از اختالط(

 : مایع شفاف Aجزء 

 : مایع کهربایی Bجزء 

 پودر خاکستری کم رنگ:  Cجزء  

 وزنی  A  :B  :C  :  =3  :055/1  :055/15 نسبت اختالط

 گراد(درجه سانتی 05کیلوگرم در لیتر)در  055/1 وزن مخصوص مخلوط

 روز( 0مگاپاسکال )پس از  85 تاب فشاری

 شود(   مگاپاسکال )بتن کنده می 5/0 پایداری چسبندگی

 روز( 0مگاپاسکال )پس از  15 تاب کششی

 روز( 0مگاپاسکال )پس از  05 تاب خمشی

 گراد+ درجه سانتی55تا  -35 دمای بهره برداری

 گراد(درجه سانتی 05روز )در  0 سخت شدن نهایی

 گراد(درجه سانتی 05دقیقه )در  35 زمان کارایی

 ها:ویژگی

 .چسبندگی عالی به بتن، فوالد و بیشتر مصالح ساختمانی 

 های مکانیکی اولیه و نهایی عالی.کسب مقاومت 

  شیمیایی عالی.پایداری 

 ها.برابر بارهای ثابت و متحرک سازه پایداری عالی در 

 .اختالط و اجرای آسان 

 .بوی ناچیز و ایمن برای کاربران 

 های نازک.خوب حتی در فضاهای محدود و الیه روانی بسیار 

 .درحین سخت شدن جمع شدگی ندارد 

 شود.باعث خوردگی آرماتورها نمی 

 .نیاز به پرایمر ندارد 
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 آماده سازی سطح:

ر گها، مواد تجزیه شونده، و دیآوری، چربیابه سیمان، روغن، گریس، ماده عملباشد. گرد و خاک، شیرر بایستی سفت و عاری از ذرات سست کاسطح زیر

وح د. سطانجام شو ا زبرکردنهای پاششی، ساب یتواند به روشطح تمیزکنید. آماده سازی سطح میشوند را از روی سموادی که باعث عدم چسبندگی می

 ریزی کامال خشک باشندتماس بایستی قبل از گروت

 اختالط: 

مجهز به  دور در دقیقه( 055کند )حد اکثر یل دوریک بسته کامل مخلوط شود. برای اختالط یک بسته استفاده از یک در از تقسیم اجزا پرهیز و دست کم

اضافه کرده و به مدت دو دقیقه  Aرا به جزء  Bکن برقی استفاده کنید. ابتدا جزء احجام بزرگتر از مخلوطای اختالط شود، بریک همزن مناسب توصیه می

زدن ادامه را در حالی که همC دست آید ادامه دهید. سپس جزء به های رنگی ناپدید شده و مخلوطی یکنواختکنید. اختالط را تا زمانی که رگهمخلوط 

 زدن جلوگیری شود. رود هوا به داخل مخلوط در حین همدست آید. از وهه کنید تا مخلوطی همگن بآن اضافآرامی به دارد به

 روش اجرا:

 ا طیقبل از ریختن فرصت دهید تا هوای احتمالی محبوس شده در مخلوط خارج شود. گروت را در محل آماده شده از سمتی بریزید که کمترین فاصله ر

کامال مسدود  ریزی. اطمینان حاصل شود که فضای گروتبریزیدفاع باالتر فشار الزم،گروت را از ارت فواصل بیشتر الزم است برای تامین کند. برای طی کردن

 یاز یک زنجیر فلزی یا پالستیکی براطور پیوسته از یک سمت انجام دهید. هریزی را همواره باشد. گروتنباشد و منفذی برای خروج هوا وجود داشته ب

متر میلی 55ریزی از ساعت(. اگر ضخامت گروت 15 حدود قبل از باز کردن قالب فرصت دهید تا گروت سفت شود )معموالحرکت بهترگروت استفاده کنید. 

 د. پس از اجرای الیه قبلی ریخته شو ساعت 5 ی متعدد انجام دهید. الیه بعدیهابیشتر باشد، آن را در الیه
 مقدارمصرف مواد:

 کند.لیتر فضا را پر می 5/15حدود  Arina-grout FEG 250گرمی کیلو 05بسته هر 

 ها:محدودیت

 متر.میلی 5کمینه ضخامت اجرا: 

 متر.میلی 55بیشینه ضخامت اجرا: 

 گراد اجرا نکنید.+ درجه سانتی5در دمای کمتر از 

 شود.نکنید زیرا باعث افت مقاومت میبا حالل رقیق 

  آوری و خشک شدن آن دارد.روز باشد، که بستگی به شرایط عمل 08تا  01 بینسن بتن بستر باید 

 کردن ابزار:تمیز

ت . مواد سخدابزار و وسایل کار بایستی در پایان هر بخش اجرایی یا در هنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت نشده با حالل پیشنهادی قابل شستشو هستن

 شوند.های مکانیکی پاک میشده فقط به روش

 انبارش/ماندگاری:

حصول این م کنید. در ظروف اصلی باز نشده ماندگاریرا در برابر دمای زیاد و بارندگی حفاظت داری و آناز تابش خورشید بر روی پالت نگه دورمحصول را به

 ماه است. 10

 بسته بندی:

Arina-grout FEG 250  شود.کیلوگرمی )مجموع اجزا( عرضه می 05در بسته بندی 
 های ایمنی:رهنمود

اس ماین محصول ممکن است باعث آسیب پوستی شود، در هنگام کار از وسایل ایمنی فردی مانند دستکش، عینک و لباس کار استفاده کنید. در صورت ت

 د.و به درمانگاه مراجعه کنی ع را با آب گرم فراوان شستشو دهیداحتمالی با پوست، چشم و اعضای مخاطی بالفاصله موض

 

 


