
   
  

     PASA-FLOW    310 
                                             یبا مقاومت باال و بدون جمع شدگ یگروت اپوکس

 
محصول :شرح   

 PASA-FLOW 310  یبه صورت سه جزئ یسالن نت فر یاپوکس هيبر پا یماده ا   
  ( A,B,C )   . در دو تيپ زیر می باشد  

  متر یسانت ٣به ضخامت تا  یزيگروت ر یمتر برا یليم کيتا  یبندبا دانه : ١ پيت      
  متريسانت ١٠به ضخامت  یزيگروت ر یبرا متريليم  ٢.٥تا  یبا دانه بند ٢:  پيت      

 
 :مزایا 

  .  تکان و لرزش دستگاهمقاوم در مقابل  . يیايميو مواد ش یدر مقابل مواد نفت مقاوم . هياول نيباال در سن یو کشش یفشار یمقاومت خمش 
 یدارا.  عيسر یبا کاربرد کاربر یزير وتگر یمناسب برا .  سطح روی از یفوق العاده به فوالد و بتن بدون انقباض و جدا شدگ یچسبندگ 

  .و خود تراز شونده  یخواص روان
 

  :موارد کاربرد
  . لرزش مدام باشند یآالت که دارا نيماش ريز یزيگروت ر -  
  . ليو جرثق یسنگبر زاتيو نصب تجه یميپتروش عيآالت صنا نيماش، سنگ شکن ، کمپرسور گاز  یزيگروت ر -  
  ها  روگاهين یو ژنراتورها نيسنگ عيدر صنا یليگروت ر -  
  .آب و فاضالب  یها چهيدر یآب بند بولت ها ،نصب ، باکس ها  یزيگروت ر -  
  .دارند  عيسر یبه کاربر ازيکه ن يینصب صفحه ستون ها -  
  ی.و غالف فلز یستون بتن نيما ب یزيگروت ر . ونهايستون ها و فونداس یمقاوم در مقاوم ساز -  
  نيسنگ عيدر کارخانجات صنا یبتن یکف ها ريتعم  -  

 
 :روش استفاده 

 گروت وجود داشته باشد  انيجر ريدر مس یسطح بتن نسبتاً هموار گردد تا مانع یزياز گروت ر لقب.  
 عمليات  گردد که سطح بتن توسط یم شنهاديپCHIPPNG که . بايد دقت شود دقت شود  ديصد برداشته شود با یبه هرگونه سست ريز

   . شود یخوددار ونيترک در سطح فونداس جادياحتمال ا ليبا قدرت باال به دل لياستفاده از وسا
  انجام گردد یروزه بتن اصل ٢٨ نگيورياز ک پس گروت ريزی  

 
  ی :و مشخصات فن استانداردها 

  D 638 , C 531 , D 2566 , ASTM C 576ی با استانداردها یابيقابل ارز  
  پودر  :  Cی کيزيحالت ف                         عيما:  A,B  یکيزيحالت ف

   کرم :  C  رنگ پودر                 یرنگ و عسل یب :   A , B رنگ

  
  : مقدار مصرف 

 . گردد یو حجم اجرا محاسبه م   PASA-FLOW 310 مصرف آب با توجه به وزن مخصوص  زانيم  

  
: بسته بندی  

.شود  یعرضه م یلوگرميک  ٣٦- ٣و  ١٢-٢و  ٦- ١و ظروف سهيکشامل  یدرب ها    
 

:شرایط نگهداری  
. شود یمناسب نگهدار هيخنک و با تهو، ظروف در محل خشک   

 
 در صورت رعایت نمودن شرایط فوق عمر مفيد محصول تا یکسال می باشد.

 

  


