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بنیاد استوار و مطمئن ساز هها و ماشی نآلات شما

ژیکاگروت

Zhikava

Grouts

ZHIKAGROUT

STANDING ON A RELIABLE GROUND

ژیکا اپوکسـی گروت محصـولی سه جزئی شامل رزین اپوکسـی 

مرغوب، هاردنر و فیلر مخصوص م یباشد. از این محصـول جهت 

نصـــــب بولت، گرو تریزي در محی طهاي شدیدا خورنده و در 

معرض مواد شیمیایی و کارهاي فوق سنگین که نیاز به مقاومت

کششی و خمشی بالا دارند استفاده میگردد، به علاوه در بسیاري

از کاربر يها مثل تعمیر پ لها و جاد هها که سرعت سخت شـدن 

اهمیت دارد از این گروت به جاي گروت پایه ســیمانی م یتوان 

استفاده نمود. 

ژیکا اپوکسی گروت NG 1000  ژیکاگروت

منبسط شونده، بدون جمع شدگی، بدون آب انداختگی، بسیار 

سیال و خودتراز، مقاومت اولیه و نهایی بسـیار بالا، قابل پمپاژ

مناسب براي گروت ریز يهاي بسـیار دقیق با ضخامت بیش از 

10 میلیمتر

اید هآل براي صنایع سنگین و فوق سنگین مانند نفت، سیمان،

پتروشیمی، ساختما نها و بر جهاي بلند مرتبه

گروتهاي سري NG این شرکت با استفاده از مواد افزودنی 

شرکتBASF و مرغوبترین مصالح و سنگدانه هاي سخت 

دانه بندي شده و با کیفیتی مشـــابه بهترین و معتبرترین 

سازندگان گروت دنیا تولید گردیده.
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350

عمر نمونه (روز)

1

7

28

مقاومت فشاري
2Kg/cm

جدول مقاومت فشاري

13-11 درصد وزن ماده خشک

حدود 1 درصد انبساط آزاد

میزان مصرف آب

zhikavairanwww.zhikava.com

براي دسترسی به راهنماي گروت ریزي

و اطلاعات جام عتر اسکن نمایید.

صداي مشاور: 3894838 0912



ZHIKAGROUT

ژیکاگروت

گرو تهاي این شرکت متعلق به نسل جدید گرو تهاي ساختمانی

و صنعتی است که با استفاده از مرغوبترین مصالح و سنگدان ههاي

دان هبندي شده و با استفاده از جدیدترین مواد شـیمیایی روز دنیا 

با کیفیتی مشابه بهترین و معتبرترین سازندگان گروت دنیا تولید

شده و پاسخگوي مشـخصـات و استانداردهاي معتبر دنیا از جمله 

ASTM C-1107  و CRD-C621  م یباشد.

بدون آب افتادگی و جمع شدگی

مقاومت اولیه و نهایی زیاد

مزایا:

مناسب شرایط آب و هوایی گرم

امکان بهره برداري سریع از کار

آماده مصرف فقط با افزودن آب

مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا

روانی و کارپذیري زیاد بدون نیاز به آب اضافی

فونداسیون ماشین آلات، ریل جرثقیل و پایه ریلها

ترمیم و پر کردن ترك ها و درزهاي بتن

نصب ماشین آلات دقیق و سنگین

نصب بولت در فونداسیون

کفسازي و کارهاي تعمیراتی

نصب ماشین آلات با لرزش زیاد مانند کمپرسورها

سازه هاي پیش ساخته بتنی مانند دیوار، ستون و تیر

نصب بیس پلیت

موارد مصرف:

Non shrink, expanding, natural 
aggregate precision grout

NG 700  ژیکاگروت

منبسط شونده، بدون جمع شدگی، بدون آب افتادگی، بسیار 

سیال و خودتراز، مقاومت اولیه و نهایی بالا.

مناسب گروت ریز يهاي عمومی، تقویت فونداسیون، فونداسیون

ماشین آلات و بر جها با بارهاي فوق سنگین به خصـــوص بیس 

پلی تهاي بزرگ با دسترسی سخت.
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350

عمر نمونه (روز)
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مقاومت فشاري
2Kg/cm

جدول مقاومت فشاري

13-11 درصد وزن ماده خشک

حدود 1 درصد انبساط آزاد

میزان مصرف آب

منبسط شونده، بدون جمع شدگی، یک جزیی و آماده مصرف، 

روان و کارپذیر، مقاومت اولیه و نهایی بالا.

مناسب نصب صفحه ستون و ماشی نآلات، نصب بولت و صفحات

باربر، پرکردن درزهاي انقطاع، حفره ها و نقاط خالـی، با قابلیت 

فرم دهی دستی جهت تعمیرات، ماهیچه کشی
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عمر نمونه (روز)
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مقاومت فشاري
2Kg/cm

جدول مقاومت فشاري

15-13درصد وزن ماده خشک

حدود 0/5درصد انبساط آزاد

میزان مصرف آب

 I  ژیکاگروت


