
 
 

 

 

  

 

 G2-FARA GROUT                                            یگروت سیمان
 شرح محصًل« 

 تَلیذ ٍ عشاحی تاال هقاٍهت تا ٍ سیال شذگی، جوغ فاقذ سیواى، پایِ تش گشٍت ًَع ایي

 صٍدسس ٍ تاال فشاسی هقاٍهت تِ ًیاص کِ هَاسدی دس Fara Grout-G2 اص استفادُ. است گشتِ

استفاع  تا سیضی گشٍت، هحصَل ایي دس هتشهیلی 2 ی اًذاصُ تا سیلیس جَدٍ .گشدد هی تَصیِ تاشذ،

 .ساصد هی پزیش اهکاى سا هتشساًتی 01

 -                          ّای ریل قاتل اسصیاتی است:استاًذاسدهشخصات فٌی ایي هحصَل تش اساس 

ASTM D4541 – ASTM C 440 ASTM C 1107 

 مًارد کارترد«  

 طًشاتَس، کوپشسَس آالت صٌؼتی اص قثیل: تَستیي سیضی شاسی هاشیي گشٍت ، 

 ّا دس خغَط تَلیذ کاسخاًجات صٌؼتی سیضی صیش سیل گشٍت 

 ّای آب سیضی فَاصل خالی تیي دٍ قغؼِ تتي، فلض ٍ تتي دٍس فشین دسیچِ گشٍت 

 تٌذی داسًذ ّای کف ٍ دیَاس کِ اهکاى قالة تشهین تتي 

 ّا ٍ فضااّای   یضی پایِ پلس ّای هسکًَی گشٍت ّا دس ساختواى سیضی صیش صفحِ ستَى گشٍت

 خالی تیي ستَى ٍ پل

 هتشهیلی 8سیضی داخل اًکش تاکس ٍ یا کاشت آسهاتَس تا قغش  گشٍت 

 هقاٍم دس تشاتش تحول ٍ اًتقال تاسّای استاتیک 

 ساصیسیق جْت هقاٍمتض 

 تٌذی ٍجَد داسدسیضی تتي تخشیة شذُ کِ اهکاى قالةگشٍت 

 خًاص ي اثرات« 

 ُکاهالً سیال ٍ سٍاى تا اًثساط کٌتشل شذ 

  خاصیت خَدتشاص شًَذگی 

 تا  حصَل صٍدسس هقاٍهت(ّای اٍلیِ ٍ ًْاییkg/cm² 811) 

 فاقذ یَى کلش 

 هقاٍم دس تشاتش ػَاهل جَی 

 سَْلت اختالط ٍ اجشا 

 هتشساًتی 01سیضی دس ّش الیِ تا ضخاهت  اهکاى گشٍت 

   ًفَرپزیشی پاییي 

 ُّای تتٌی  هَسد هصشف دس هشهت ساص 

 مقذار مصرف« 

 اشذ.ت تا تَجِ تِ حجن هقغغ هَسد اجشا ٍ ٍصى هخصَص گشٍت قاتل هحاسثِ هی

 مصرف ريش« 

 تویض، ػاسی اص ّشگًَِ پزیشد تایذ هی سیضی اًجامآهادُ ساصی سغح: فضایی کِ دس آى گشٍت

گشد ٍ غثاس، چشتی ٍ یا رسات هؼلق تاشذ. حتی سغَح فلضی ًیض تایذ ػاسی اص گشد ٍ غثاس، 

 ّا تاشٌذ. چشتی ٍ آلَدگی

 گشدد اص یک هاًغ دخَل آب شًَذ لزا تَصیِ هی تایستتٌذی اًجام شذُ هیٌذی: قالةتقالة

 دد. تٌذی استفادُ گشدسصگیش پیشاهَى کلیِ دسصّای قالة

 سیضی تاشذ. تایست تضسگتش اص اتؼاد صفحِ ستَى یا هحل گشٍتاتؼاد قالة هی 

  هشعَب ًوَدى اٍلیِ: فضای آهادُ شذُ تایذ قثل اص گشٍت سیضی، هشعَب ٍ اشثاع گشدد. دس

سیضی تایذ آب اضافی اص هحیظ خاسج گشدد تغَسی کِ ًظش داشتِ تاشیذ پیش اص ششٍع گشٍت

 یستایی ٍجَد ًذاشتِ تاشذ. دس فضای هزکَس ّیچ آب ا

  :هخلَط کشدىFARA GROUT-G2 تایذ تَسظ یک ّوضى تشقی )دسیل ٍ پشُ تشقی( تا هی

دٍس تش ثاًیِ کاهال تا آب هَسد ًیاص هخلَط گشدد کِ دس ًْایت یک هخلَط  311سشػت 

تایذ تِ تذسیج ٍ هی FARA GROUT-G2ّوگي حاصل گشدد. هحتَیات ّش کیسِ گشٍت 

 تا هیکسش تِ داخل هخلَط اضافِ گشدد. صدىّندس حیي 



 
 

 

 

  

 

  ًکتِ: هقذاس هَسد ًیاص آب تا تَجِ تِ هحذٍدُ اػالم پزیشفتِ دس جذٍل هشخصات ٍ ّوچٌیي

 گیشد. کاسآیی الصم هَسد هحاسثِ قشاس هی

 مشخصات فیسیکی ي شیمیایی« 

 حالت فیسیکی پًدر

 روگ خاکستری

g/cmᶟ33/3 ±  5/1 پًدر يزن مخصًص(25 ºC) 

 مقذار کلرایذ (BS 5075فاقذ یًن کلر )

 (وسثت آب تٍ پًدر )میسان مصرف آب  سی سی تٍ ازاء َر کیلًگرم گريت  153الی  133

 میسان وفًر آب متر میلی 2کمتر از  DIN 1048PTSطثق استاوذارد 

 مترمکعة گريت 1مقذار مًرد ویاز جُت ساخت  کیلًگرم  2233

 پس از اختالط تا آبحذاکثر زمان مصرف  دقیقٍ اجرا گردد 33مخلًط حاصلٍ تایذ ظرف مذت 

 ريزٌ 1سه  متر مرتع کیلًگرم تر ساوتی 333
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 ريزٌ 3سه  متر مرتع کیلًگرم تر ساوتی 433

 ريزٌ 7سه  متر مرتع کیلًگرم تر ساوتی 633

 ريزٌ  28سه  متر مرتع کیلًگرم تر ساوتی 833تا 

اًذ ٍ تستِ تِ ششایظ ٍ هحیظ کاسگاّی هوکي شایاى رکش است ًتایج رکش شذُ تحت ششایظ آصهایشگاّی تذست آهذُ*   

  است تغییش کٌٌذ.

 وگُذاری شرایط« 

 هاُ دس تستِ تٌذی اٍلیِ 01هذت ًگْذاسی: 

 هستقین ًَسخَسشیذ تاتش ٍ سعَتت ٍ ًن اص دٍس تِ

 .گشادساًتی دسجِ+ 21 تا+ 4 دهایی دسهحذٍدُ

 تىذی تستٍ وًع« 

 کیلَگشهی 14 کیسِ

 حفاظت ي ایمىی« 

 گشدد. استفادُ اص ػیٌک، دستکش ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَصیِ هی

 دس صَست تواس تا پَست قثل اص خشک شذى تا آب شستِ شَد.
 


