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Báo giá SikaGrout 3200 CN xin liên hệ Hotline 0945.88.33.44 để được 
tư vấn và hỗ trợ 

Mô tả SikaGrout 3200 CN 
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 Sika Grout 3200 Cn[/caption] 

SikaGrout 3200 CN là sản phẩm gốc xi măng 1 phần, nhanh chóng vữa đông 
cứng, chảy tự do. Nó đặc biệt de-ký kết cho các tháp gió bằng thép trên bờ 

Tài liệu kỹ thuật: Xem/ tải Tại đây ! 

Công dụng SikaGrout 3200 CN 

Hiệu suất cao vữa chính xác theo phương thẳng đứng hoặc các mối nối ngang và 
dưới tấm đế vữa 

Đặc điểm SikaGrout 3200 CN 

https://mega.nz/file/bc0Q0TZB#_BTT4RbPQFRdU-rVOIuGrE5n5PTMNxDDFc8saBJrE3U
https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/11/Sika-grout-3200-CN.png
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 Sika Grout 

3200 Cn ứng dụng cho sản xuất điện gió[/caption] 

Phát triển sức mạnh ban đầu nhanh chóng 

Sức mạnh cuối cùng cao 

Chất lỏng nhất quán 

Thích hợp để bơm 

Co ngót được bù đắp 

Độ dày thi công 10–150 mm 

Phạm vi nhiệt độ ứng dụng +5 ° C đến + 35 ° C 

Độ bám dính cao với bê tông 

Phê duyệt/ tiêu chuẩn: 

Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn: GB / T 50448-015 (Loại II) 

https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/11/Sika-grout-3200-CN-1.jpg


Chống mỏi SikaGrout 3200 CN, Applus, Cer-tificate số 17/32301620-S 

Thử nghiệm ban đầu theo hướng dẫn DAfStb "Sản xuất và sử dụng bê tông vữa 
liên kết xi măng và vữa chà ron "SikaGrout ® -3200 CN, MPA Hannov-er Báo cáo 
thử nghiệm số 183447 

Thông tin sản phẩm SikaGrout 3200 CN 

Cơ sở hóa học                Xi măng, chất độn và cốt liệu chọn lọc, phụ gia đặc biệt 

Bao bì                            Bao 25 kg 

Tham khảo bảng giá hiện tại để biết các biến thể bao bì 

Hình thức / Màu sắc      Bột màu xám 

Thời hạn sử dụng          6 tháng kể từ ngày sản xuất 

Điều kiện bảo quản 

Sản phẩm phải được bảo quản trong nguyên bản, chưa mở và niêm phong 
không bị hư hại đóng gói trong điều kiện khô ở nhiệt độ từ +5 ° C đến +30 ° 
C. Al-các cách tham khảo để đóng gói. 

Kích thước hạt tối đa                    D tối đa : ~ 3 mm 

Hàm lượng ion clorua hòa tan      ≤ 0,1% 

=> Xem thêm: Vữa rót gốc nhựa Sikadur 42 MP 

Thông số kỹ thuật SikaGrout 3200 CN 

Cường độ nén                1 ngày               ≥ 55 N / mm 2 

                                    3 ngày              ≥ 80 N / mm 2 

                                    28 ngày            ≥ 100 N / mm2      (GB / T50448-
2015) 

Mô đun đàn hồi khi nén    ~ 38'000 N / mm 2              (GB / T50081-2002) 

Sự bành trướng               Mở rộng theo chiều dọc: 

https://chongtham586.vn/san-pham/sikadur-42-mp


                                     Sau 3 giờ                    ~ 0,1–3,5% 

                                     Sự khác biệt giữa 3 giờ và 24 giờ         ~ 0,02–
0,5%    (GB / T50448-2015) 

                                     Sự chảy máu  0%       (GB / T50448-2015) 

Thông tin ứng dụng SikaGrout 3200 CN 

Tỷ lệ trộn          ~ 11,5%        2,875 l nước cho 25 kg bột 

Mật độ vữa tươi   ~ 2,3 kg / l 

Năng suất             25 kg bột tạo ra ~ 12,1 lít vữa 

Độ dày của lớp         Tối thiểu 10 mm / Tối đa 150 mm. 

Khả năng chảy         Ban đầu              30 phút được giữ lại 

                                 ≥ 340 mm           ≥ 310 mm                (GB / T50448-
2015) 

Nhiệt độ không khí xung quanh           +5 ° C tối thiểu. / +35 ° C tối đa. 

Nhiệt độ bề mặt                                     +5 ° C tối thiểu. / +35 ° C tối đa. 

Thời gian sống                                       ~ 60 phút ở +20 ° C 

Hướng dẫn sử dụng SikaGrout 3200 CN 

Bê tông 

Bê tông phải chắc chắn về mặt kết cấu, kỹ lưỡng sạch, không dính dầu, mỡ, bụi, 
vật liệu lỏng lẻo, bề mặt đối mặt với ô nhiễm và vật liệu sẽ làm giảm vữa chảy 
hoặc giảm cường độ bám dính. Laitance, phân tách, yếu, hư hỏng và suy giảm 
chất lượng crete và nơi cần thiết bê tông không dính được loại bỏ bằng cách 
chuẩn bị cơ học thích hợp dưới dạng chỉ thị do kỹ sư hoặc nhân viên giám sát 
kiểm tra. Mọi túi hoặc các lỗ để cố định cấu trúc cũng phải được làm sạch tất cả 
các mảnh vụn. 

Ván khuôn cửa chớp 



Nơi sử dụng ván khuôn, tất cả ván khuôn phải được có độ bền thích hợp, được 
xử lý bằng chất giải phóng và được bịt kín để tránh rò rỉ nước làm ướt trước và 
vữa. Đảm bảo ván khuôn bao gồm các đầu ra để loại bỏ nước ngâm trước nếu 
thiết bị hút chân không- ment để loại bỏ nước sẽ không được sử dụng. 

Đối với thi công vữa thủ công, hộp tiêu đề hoặc phễu nên được xây dựng trên 
một mặt của ván khuôn để rằng đầu vữa 150–200 mm có thể được duy trì trong 
quá trình chà ron. 

Máy khoan và máy trộn xoắn ốc 

Đổ đúng lượng nước vào một chỗ sạch phù hợp thùng trộn. Trong khi khuấy 
chậm bằng máy khoan và máy trộn xoắn ốc (200–500 vòng / phút), thêm túi 
hoàn chỉnh bột vào nước. Trộn liên tục trong 3 phút để đạt được độ mịn đồng 
nhất và không vón cục ency. Không thêm nhiều nước hơn mức tối đa đóng 
băng. Chờ khoảng 1-2 phút để không khí cuốn vào để thoát ra và sau đó trộn 
thêm 2 phút nữa. 

Máy trộn vữa 

SikaGrout 3200 CN phải được trộn bằng cách sử dụng phù hợp thiết bị trộn vữa 
kết hợp với máy khuấy cho 

trộn khối lượng lớn liên tục. Công suất âm lượng của thiết bị phải được áp dụng 
cho khối lượng ma- terial được trộn để hoạt động liên tục. Trang bị- Cần xem xét 
các thử nghiệm đề cập để đảm bảo sản phẩm có thể được trộn thỏa đáng. 

Đổ tỷ lệ nước tối thiểu theo đúng tỷ lệ cho vào máy trộn vữa. Trong khi khuấy 
nước, từ từ cho bột vào nước. Thêm nhiều nước trong thời gian trộn tối đa cho 
phép cho đến khi đạt được độ đặc mong muốn. 

Trộn liên tục trong ít nhất 3 phút. Đối với ấu trùng- hỗn hợp mầm thời gian trộn 
phải được kéo dài để áp dụng khoảng 5 phút hoặc khi cần thiết cho đến khi vữa 

đạt được độ sệt mịn không vón cục. Đừng thêm vào nhiều nước hơn mức tối đa 
quy định. 

Ứng dụng SikaGrout 3200 CN 
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 Ứng dụng Sikagrout 3200 

CN[/caption] 

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình cài đặt như được định nghĩa trong tuyên bố 
phương pháp, hướng dẫn ứng dụng và làm việc hướng dẫn luôn phải được điều 
chỉnh cho ac- điều kiện trang web tual. 

Làm ướt trước 

Nền bê tông đã chuẩn bị phải được làm kỹ lưỡng bão hòa với nước sạch cho một 
khuyến nghị 12 vài giờ trước khi thi công vữa. Bề mặt bề mặt làm việc vì điều 
này có thể làm biến màu bề mặt và nứt. Sau khi vữa đã đông cứng ban đầu, lại 
di chuyển ván khuôn và cắt các cạnh trong khi bê tông 'màu xanh lá'. 

Thời tiết lạnh làm việc 

Cân nhắc bảo quản túi trong môi trường ấm áp và chúng tôi-uống nước ấm để 
tăng cường sức mạnh và duy trì các đặc tính vật lý. 

Thời tiết nóng làm việc 

https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/11/sikagrout-3200.jpg


Cân nhắc bảo quản túi trong môi trường mát mẻ và sử dụng nước lạnh để hỗ trợ 
kiểm soát quá trình tỏa nhiệt hành động để giảm nứt và duy trì cơ thể tính chất. 

Điều kiện lưu trữ SikaGrout 3200 CN 

Bảo vệ bề mặt vữa tiếp xúc sau khi hoàn thiện từ làm khô và nứt sớm bằng cách 
sử dụng phương pháp đóng rắn, ví dụ như hợp chất đóng rắn, địa chất ẩm màng 
gạch, hessian, tấm polythene, v.v. Trong lạnh thời tiết áp dụng chăn cách nhiệt 
để duy trì một nhiệt độ stant để tránh làm hỏng bề mặt đóng băng và sương giá. 

Vệ sinh dụng cụ 

Làm sạch tất cả các dụng cụ và thiết bị ứng dụng bằng nước ngay sau khi sử 
dụng. Vật liệu cứng chỉ có thể là 

loại bỏ một cách máy móc. 

Quan trọng với SikaGrout 3200 CN 

Để tránh nứt các bề mặt tiếp xúc, hãy bảo vệ khỏi nắng trực tiếp và, hoặc gió 
mạnh. 

Chỉ sử dụng trên bề mặt sạch và âm thanh. 

Chất nền phải không có đá. 

Không bổ sung quá nhiều nước. 

Không được sử dụng cho các công trình sửa chữa bê tông. 

Không sử dụng máy chọc rung. 

Chỉ đổ hoặc bơm từ một phía. 

Không đổ thêm nước vào trong suốt bề mặt- quá trình xay xát vì điều này sẽ làm 
biến màu và nứt nẻ. 

Tránh để lộ bề mặt khi mưa và trước khi bộ cuối cùng. 

Cơ sở dữ liệu sản phẩm 



Tất cả dữ liệu kỹ thuật nêu trong Bảng dữ liệu sản phẩm này là dựa trên các thử 
nghiệm trong phòng thí nghiệm. Dữ liệu đo lường thực tế có thể thay đổi do các 
trường hợp ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. 

Hạn chế 

Xin lưu ý rằng do các quy định cụ thể của địa phương dữ liệu khai báo cho sản 
phẩm này có thể thay đổi từ quốc gia đến quốc gia. Vui lòng tham khảo Sản 
phẩm địa phương Bảng dữ liệu cho dữ liệu sản phẩm chính xác. 

Sinh thái, sức khỏe và an toàn 

Để biết thông tin và lời khuyên về cách xử lý an toàn, stor- tuổi và loại bỏ các 
sản phẩm hóa học, người sử dụng phải tham khảo Bảng dữ liệu an toàn (SDS) 
mới nhất điều chỉnh vật lý, sinh thái, độc chất học và các dữ liệu liên quan đến 
an toàn 

SikaGrout 214-11 

 

Liên hệ  

CÔNG TY TNHH TM&DV 586 

Địa chỉ: 37 Hưng Thịnh-Yên Sở-Hoàng Mai-Hà Nội 

VP HCM: Tam Bình- Tam Phú-Thủ Đức-Hồ Chí Minh 

Hotline: 0945.88.33.44 

Email: quanly586@gmail.com 

Website: chongtham586.vn 

 

https://chongtham586.vn/san-pham/sikagrout-214-11/

