
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتوص
هیای مححصیر بدیردی بیه لحیا        که پس از سخت شدن دارای ویژگیی  مواد معدنیبر پایه  غیرانقباظیاست  محصولی Parsman Chemical® GX-1000 ی گروت آماده

پیودر  به صیورت   معدنی فرموله شده و انبساطی و ویژههای  . این محصول با استداده از افزودنیاستبتن ( و دوام )مقاومت فشاری، خمشیمکانیکی  ،فیزیکی مشخصات

 شود. ارائه می معینبحدی  دانهبا 
 

 موارد کاربرد

 یفلز یها ساختمان ونیفونداسی ها تیپل سیب نصب 

 انتقال یها لیر تیپل ات بیسصدح یزیر گروت  

 یارتعاش یصحعت آالت نیماش تیتثب و نصب 

 (تیر و ستون) ساخته شیپ های المان نصب  

 لتوب از مانده یجا به یها سوراخ کردن پر 

 ساختمان یعموم و امور تعمیراتی جزئی 

 ها گودال و ها سوراخ ،اتحدر یا سازه کردن پر 

  دهیتح شیپ یها کابل غالف قیتزر  

 لتوب انکر و میلگرد کاشت  

 پل های هیپا یزیر گروت  

 های بتحی مقاوم سازی  

 برق یها دکل نصب 

 ها مزایا و ویژگی

Parsman Chemical® GX-1000  شده یبحد بسته خشک پودر صورت به 

 مواد و الزم یها یافزودن یحاو محصول نیا. باشد یم آماده مصرف یبرا و

. ندارد آب جز یا ماده چیه به ازین و  است دانه سحگ و یمانیس ازین مورد

 .کحد را ایجاد می یحجم انبساط نوع دو پس از اختالط با آب ماده نیا

 که دهد یم رخ آب با گروت بیترک از بعد قهیدق 51 تا 51 هیاول نبساطا

 حه،یبه هیاول انبساط انجام محظور به. گازهاست دیتصع حاصل امر نیا

 دوم انبساط. نمود استداده آب با شدن مخلوط از بعد عایسر دیبا را گروت

 روز دو ای کی که معموال .دهد یم رخ مالت رشیگ ییایمیش واکحش اثر در

استداده ازین محصول محجر به شود.  پدیدار می گروت شدن مخلوط از بعد

 گردد: های زیر می مزیت

  آن، روند   با توجه به اجزای تشکیل دهحده :فشاری باالاستحکام

این محصول  یینها و هیاول فشاری مقاومتکسب مقاومت و نتیجتا 

نیز در  دارد مصرف زمان و طیمح یدما یبستگالبته دمای باالست. 

 این مورد تاثیرگذار است.

  های  به دلیل وجود ذرات بسیار ریز سیلیس و انجام واکحش: باالدوام

ک این محصول، دوام آن در مطابق عوامل شیمیایی و خواص پوزوالنی

 ای باالست. شرایط مخرب محیطی و جوی بطور قابل مالحظه و

  دقیق این  دانه بحدی استاندارد وبه دلیل  :پاییننفوذپذیری

ها و  تمام حدرهدر آن،  ابعاد بسیار ریز وجود ذارت با محصول و نیز

و حتی فواصل  شدهپر  گروت حاصلهخلل و فرج میکروسکوپی 

. بدین شود بسته مینیز  مجاور یهای سیمان یکروسکوپی بین دانهم

بسیار توپر، متراکم و مستحکم شده و  گروت سخت شده،ترتیپ 

 یابد. مقاومت و دوام آن افزایش می

 پذیر ، پمپیکدست ،همگن گروتیایجاد  :عالی مشخصات رئولوژی 

و ته آب انداختگی و جداشدگی  بدون ،محاسبو سیالیت قوام  و با

 نشیحی ذرات.

  ویژگی انبساط  ی به واسطه در این محصولجمع شدگی: بدون

، افت و انقباض ناشی از جمع شدگی وجود ی عمدی کحترل شده

  نخواهد داشت. 

 

 

 مشخصات فنی

 عنوان ویژگی

 شکل ظاهری پودری

 رنگ خاکستری

g/cm3 05/0 ± 55/2 چگالی 

 زمان شروع انبساط اولیه دقیقه 55

 میزان انبساط درصد 2-4

 میزان کلر فاقد کلراید

Kg/cm2 500   درصد 11روزه در میزان آب  1مقاومت 

Kg/cm2 400 درصد 11 آب زانیم در روزه 3 مقاومت 

Kg/cm2 450 درصد 11 آب زانیم در روزه 1 مقاومت 

Kg/cm2 500 درصد 11 آب زانیم در روزه 82 مقاومت 

 توصیه شده آب اختالط بازه برای مصارف معمول یوزندرصد  51تا  55
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  آماده به مصرف سیمانی گروت

 شدگی فاقد جمع 



 
 

 

 مصرف نکات

 ظرف کی در شده مشخص زانیم به را آب ابتدا جهت آماده سازی گروت

 به را Parsman Chemical® GX-1000 محصول و بریزید زیتم یکیپالست

 نیا برای کسریم از استداده. دیبزن هم وستهیپ و نموده اضافه بدان یآهستگ

گروت مورد  ان،یپا در. ستیکاف زدن هم قهیدق 6 تا 1. شود یم هیتوص کار

 بازه در دیبا را شده آماده مخلوط. آورده است بدست را الزم کارایی نظر

 قالب داخل به توقف بدون زییر گروت. دیکح استداده قهیدق 03 تا یزمان

 .شد مطمئن گروت عیتوز از توان یم لهیم آهسته ضربات با. گردد انجام

ی  میزان آب مورد استداده باید با توجه به قوام، کارپذیری و مقاومت بین بازه

 پیشحهادی انتخاب گردد.  3150تا  3150

حتما قبل شروع گروت ریزی بستر مورد نظر از نظر آلودگی  شود توصیه می

 رنگ، روغن، س،یگر ،یدیکث غبار، و گرد از کامال دبای سطحبررسی گردد. 

 دیبا تماس سطوح. عاری باشد مستحکم ریغ پوشش هرگونه ای و پالستر

 درجه +01 تا +1 نیب دیبا اجرا زمان در نیز طیمح دمای .باشد مرطوب

 باشد.  وسیسلس

 زیر است: موادها و  این محصول سازگار با افزودنی

 رده های فوق روان کححده و ابر روان کححده  افزودنیFluentis® 

 دیرگیر کححده:  های افزودنیParsmanChemical® R200 

 های زودگیر کححده:  افزودنیParsmanChemical® AX-104 

 روغن قالب معمولی 

 بسته بندی

عرضه  کیلوگرمی 51 های کیسهدر  Parsman Chemical® GX-1000 محصول

 شود. می

 شرایط نگهداری

 6 مدت به ن،یزم از فاصله با خشک یمکان در توان یم را نشده باز های سهیک

 د،یشد باد وزش و دیخورش دیشد تابش از بایدمحصول  .کرد نگهداری ماه

 سطح از باالتر یچوب پالت روی بر را ها سهیک یکارگاه طیشرا در .شود حدظ

 .شود نگهداری دیخورش میمستق تابش و رطوبت و باران از دور و نیزم

 موارد ایمنی

را بیه دقیت مطالعیه     ز محصول لطدا برگه اطالعات ایمحیی استداده اقبل از 

 ید یا دستورالعمل ایمحی روی بسته بحدی را بخوانید.ینما

 خدمات فنی

 ساختمان همواره در دسترس شماست تا درفحی واحد پارسمان شیمی  بخش

 رسان شما باشد.  بهیحه از محصوالت یاری استداده صحیح و

 

 اطالعات تماس:
 پارسمان شیمی ساختمان واحد

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد )اطلسی(، خیاباان پاانزده ،   

 04پالک 

  481-11912شماره تماس: 

 481-88814114دورنگار: 

 info@parsmanchemical.comپست الکترونیک: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

www.parsmangroup.com 

هیای اطالعیات فحیی بیه روز شیده اطیالع رسیانی         های آزمابشگاهی است. اطالعات فوق ممکن است مورد اصالح قرار گیرد که در برگه این اطالعات بر اساس تجربیات ما و آخرین نتایج ارزیابی

های اطالعات فحی به صورت مستمر به روز شده و همیشیه بیه روز تیرین     شود که در آن برگه اطالع رسانی می  www.parsmangroup.comآتی اطالعات در وب سایت شود. تغییرات  می

موارد غیر مرتبط با کیدیت محصول یا ناشی از معایبی که از عواملی متداوت از کیدیت محصیول مانحید ذخییره سیازی      نسخه قابل دسترس است. گروه پارسمان مسئولیت نتایج ضعیف ناشی از

 پذیرد. شود را نمی اشتباه ایجاد می
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