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GROUT MICRO-J
Micro-mortar cimentos, antiretragere, reoplastic, turnabil,
injectabil

Familie

Tip de produs

Grout

Lapte de ciment şi micro mortare fluide pe bază de ciment
sau var hidraulic

Linii de produse

Categorii funcţionale

• Building
• Infratech
• Opus

• Consolidarea structurală a zidurilor din clădirile istorice
• Fixarea şi ancorarea conectorilor metalici, a racordurilor
şi a ramelor
• Intervenţii de întreţinere a drumurilor şi comunelor
• Intervenţii structurale de întreţinere a barajelor,
bazinelor, conductelor şi canalelor de apă
• Intervenţii structurale de întreţinere a tunelelor şi
galeriilor
• Ancorări structurale de precizie

Componente

Aspect

Monocomponent

Praf

Certificări şi reglementări
EN 998-1
Mortare pentru tencuieli interne si externe- Mortar de uz general (GP)

Cod vamal
3816 0000

Consum
1700 kg /m³

Ambalaje
- Sac 25 kg
- Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

Aplicare
- Turnare
- Injectare
- Pompă

Descrierea generală a produsului
Micro-mortar cimentos, anti-retragere, reoplastic, superlichid, injectabil pe bază de ciment de
mare rezistenţă, filleri superpuzzolanici, modificatori polimerici, agenţi de anti-contractare,
aditivi anti-alergenici, agregate selecţionate.

Domenii de utilizare

Culori disponibile

Injecţii de consolidare şi de întărire a lucrărilor de beton, • Gri
zidărie, piatră etc. Ancorare şi fixare de bare, plase
sudate, rosturi de lucru etc. Etanşarea garniturilor posttensionare. Umplerea spaţiilor dintre conductele forţate şi
găurile de excavare.

Caracteristici fundamentale
Amestecaţi cu apă:
15 %

Conservare:
12 luni

Diametrul maxim al agregatului:
0.45 mm

Pot life:
60 min

Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C

Specificaţii tehnice
Absorbție capilară (UNI EN 13057): 0.08 kg•h^0.5/m²
Densitate (UNI EN 1015-6): 2000 kg/m³
Forţa de aderenţă (UNI EN 1015-12): 2.2 N/mm²
Modul elastic static (EN 13142): 26000 N/mm²
pH: >12 _
Rezistenţa la comprimare (UNI EN 1015-11): 45 N/mm²
Rezistenţa la flexiune (UNI EN 1015-11): 7.5 N/mm²
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Curăţarea instrumentelor

Suporturi admise

• Apă

• Beton
• Ziduri mixte
• Ziduri din piatră

Aplicare
Introduceţi două treimi din cantitatea totală de apă de amestec, şi apoi adăugaţi treptat
produsul împreună cu restul de apă, amestecând bine până obţineţi o soluţie omogenă, de
consistenţa dorită. Aplicaţi prin injectare sau turnare în 60’ de la realizarea amestecului.

Pregătirea suporturilor
Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părţi friabile
sau neadecvate, fără praf etc, saturate cu apă în mod adecvat până ajung în starea "sature în
condiţii de suprafaţă uscată".

Stocarea şi conservarea
A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând îngheţul şi razele
directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea
proprietăţilor reologice. A se feri de umiditate.

Măsuri de precauţieEcologie
Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor
teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de
condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în
condițiile efective de utilizare.
Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fişa tehnică de securitate a produsului cea mai
actualizată cu informaţii despre conţinutul de substanţe chimice, fizice şi toxice, fazele de risc
şi alte informaţii necesare pentru a putea transporta, utiliza şi elimina deşeurile produsului şi a
ambalajelor sale în condiţii de siguranţă. Nu aruncaţi produsul şi ambalajele sale în mediul
înconjurător.
Aplicaţi produsul în aşa fel încât să nu se producă bule de aer sau neregularităţi.
Nu folosiţi produsul dacă nu aveţi protecţiile laterale necesare.
Asiguraţi maturaţia umedă si protejarea suprafeţelor expuse.
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