
 

DEKOGROUT 2-12 mm 
م عطررآ تی رر    مرر و د رری   رر گررت و  

مطررراد  )دا  تیررراا هایرررن  ررر  ای  

 (: EN 13888-CG2WAا  اییارد
 

 

 : تعتیآ 
که به سرعت  این محصول یک گروت انعطاف پذیر ویژه است

( 22تا  2 ) mm  سخت می شود و برای درزهایی با عرض

 .استفاده می شود

 

 :مصارف  

بههه مورههور درزگوههری و اگههما سههوف نیاهههای سههفا ون  -

وی) سوگهای (چو جری،  شه ای و آ های شو ، موزائوک

 طبوعی

مورد استفاده برای بودکشی کفهای سراموکی، دیوارهای  -

 .داخلی و خارجیآجری، در ابعاد مختلف در مصارف 

با کن، - تراس،  یام،  شی در ح ممت بودک گروت و  ووان  بع

پوشخوان، نیا، استخر، و سوستیهای دارای گرمایش کفی 

 و دیواری

 

   : خواص   مزایا 
 مستحکم -

 باالسایشی مکانوکی و مقاومت  -

 دارای خواص آنتی باکتریال -

 دافع آب -

 مقاوم در برابر سوکلهای یخ و ذوب -

 گرد سولوسفاقد مواد مضر و  -

 غور قابل اشتعال -

مغروق در مورد استفاده برای سطوا داخلی و خارجی و  -

 آب

 با مواد پلویریاگما شده  -

 مولویتر 22تا  2پهوای برای درزهای با  -

 اعیال آسان  -

 یو کف یگرمایش دیوارسطوا مواسب  -

رزدرزگ تی دتای دبیاااارنف های متووعظاهری زیبا در -

 UHYHم   خن

 ش ص ع

 : جی ا خواص 

 پایه
 و معدنیسویان، ذرات 

  خاصافزودنی های 

 رنف
و سایر رنگها بوا   سفود

 به سفارش مشتری

 +c  º 30 تا  + ºc5 سطح/ دمای اعیال

زمان ماندگاری پس 

 *از اختمط
 دقوقه 30

  kg 20 بسته بودی

 mm 22-2 پهوای درز

 ساعت 22پس از     قابلوت تردد

 روز 3پس از  قابلوت بارگذاری

kg/dm3 دانسوته پودر
 2/2 ≈ 

kg/dm3 دانسوته مخلوط
 2 ≈ 

مقاومت در برابر 

 رطوبت
 مطلوب

آب مورد نواز 

 اختمط جهت 
 درگد از پودر 22

 انبارش
در بسته بودی )ماه   21

 (اگلی در محوط خوک وخشک

 

 

 :د  ورالع ل مصتف  
 :تماده  ازی  طح

کاشی ها،به مورور تثبوت  ی کامل وکش جهت حصول بود

 واز تبخور  حاگلرطوبت  باقی ماندن جلوگوری از 

حد کافی  به باید ممت نصب کاشی ،ی در رنف یکوواخت

 مخصوصیک چسب پایه سویانی چوانچه از .خشک باشد

بعد از  بسته به نوع چسببود کشی ، ده باشداستفاده ش

در گورت اعیال کاشی های  .اجرا شود ساعت 22ا ی  2

خصوگا دردمای باال مرطوب  بر سطح کامم خشک وجاذب 

خاک یا هر  درزها از گرد و .نیودن درزها توگوه موشود

ماده ای که بر موزان چسبودگی تاثور موفی می گذارد 

 .شود پاکسازیباید 

 :اخ  ط

با آب تیوز با استفاده از یک مخلوط کن  را پودر

مخلوط نیایود تا هیگن  rpm 500 - 300مواسب با سرعت 

 5آب ، بسته به غلرت مورد نواز، با  kg 2.2تا  2) شود

دقوقه  2به مدت . (مخلوط شود  DEKOGROUTاز  کولوگرم

مخلوط را به حا ت سکون بگذارید و پس از این مدت عیل 

جهت میانعت از تغوور رنف، نسبت  اختمط را تکرار کوود

 .اختمط را ثابت نگهدارید

 :ا ر ش اع ا

پخش کوود بهوگام پخش  مواسبممت را با یک  وسه   

کردن فشار مواسبی اعیال کوود که از نفوذ ممت به 

موترر بیانود تا ممت کیی  .داخل درزها مطیئن شوید

سپس اضافات ممت را به کیک یک اسفوج . سفت تر شود

 .داریدمرطوب بر

 

 :یکاو مهم  
، مهم است که طبق دستورا عیل  جهت تامون یک کار گحوح

بویژه انتخاب زمان مواسب برای پاک  .شود مها اقدا

اهیوت  با استفاده از اسفوج ترسطوا آ وده  کردن

میکن است  ر این کار خولی زود انجام شود،گا .دارد

اگر دیر  .کشوده شود بورون درز از گروتمقداری از 

 .شوداقدام شود میکن است به سطح کاشی آسوب وارد 

بسوار جاذب به طور جبران ناپذیری با گروت  کاشی های

از یک محصول مواسب  باید  قبل از آن  ذا  ک موشوند

 .استفاده شود

 .حتیا جهت اختمط و تیوزکاری از آب تیوز استفاده شود

هوچگونه آبی  زمانی که ممت در حال سخت شدن است نباید 

ژگی های اضافه شود چرا که بر روی رنف و ویبه آن 

 .مقاومتی نهایی تاثور می گذارد

درزهایی که با ممت تازه پر شده اند باید تا زمان 

خشک شدن از حرارت، باد، باران و یخبودان محافرت 

در شرایط تبخور سریع، زیر نور مستقوم خورشود،  .شوند

سطح گروت را با ورق پلی اتولن پوشش داده و یا گروت 

یایود تا از خشک شدن فوری را در چودین مرحله مرطوب ن

 .آن جلوگوری شود

 


