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Çimento esaslı, tek bileşenli, rötre (büzülme) yapmayan, aderansı ve mukavemeti yüksek, 
kendiliğinden yayılan akıcı grout harcıdır. 

• Saha betonları, tren yolları inşasında,
• Uçak ve helikopter pistlerinin tamirinde,
• Rögar, menhol kapaklarının yükseltilmesinde,
• Çelik kolonların ve direklerin sabitlenmesinde,
• Her türlü endüstriyel makine yatakları altında,
• Metro, otoyol, baraj gibi mühendislik yapılarında,
• Onarım, tamir ve betonarme perdelerinin kiriş ile birleştiği yerler güçlendirme projelerinde,
• Prefabrike elemanların birleşimlerinde kullanılır.

• Kullanılması kolay bir üründür,
• Çok hızlı dayanım kazanır, 1 - 2 saat sonra yükleme yapılabilir.
• Rötre yapmaz, yüksek akıcılık özelliği gösterir.
• Metal içermediğinden nemden etkilenmez.
• Su geçirimsizdir.
• Solvent, asbest ihtiva etmez.
• Donmaya ve çözülmeye karşı dayanıklıdır.
• Muhtelif kimyasallara karşı dayanıklıdır.
• Betona iyi yapışır, Klorür içermez.

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi 
benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin 
veya duvarda çatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harçları ile tamir edilmelidir. TEKNOGROUT 
EX uygulamasına 3 - 4 gün sonra geçilmelidir. 
Yüzey Hazırlığı: Çimento şerbeti ve zayıflamış parçalar çıkartılmalı, yüzeyde yağ, kir ve pas gibi 
malzemeler bulunmamalıdır. Emici yüzeyler önceden ıslatılmalı fakat su birikintisi ve damlaları 
kalmamalıdır. 
Karıştırma: Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisine normal 
çevre sıcaklığından alınan yaklaşık 3,5 - 4,0 it temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap içine toz halde, 
25 kg torbada olan TEKNOGROUT EX, boşaltılır. Motor gücü yüksek bir karıştırıcı düşük devirde 
topaksız homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım süresi yaklaşık 1 dk olmalıdır. 
İşlem sonunda elde edilen harç dinlendirilmeden hemen uygulanmalıdır. Malzeme reaksiyona girdikten 
sonra tekrar su katıp karıştırılmamalıdır. 
Dört tarafı çevrili ve üstü kapalı olan boşlukların altını doldurmak için TEKNOGROUT EX tek taraftan 
dökülmelidir. Böylece havayı dışarı atarak boşlukların oluşmasını engeller. Akıcılığı hızlandırmak için 
tek taraftan döküm esnasında uzun bir demir parçasıyla ittirilebilir. 
Döküm kalınlığı bir seferde, tabaka kalınlığı olarak 1 O - 60 mm arasında olmalıdır. Silindir şeklindeki 
küçük çaplı ankrajların doldurulmasında, kullanılacak ise ön bir deneme yapılması tavsiye edilir. 
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Agrega yapılan harç içine katılır. Homojen bir karıșım elde edilinceye kadar 3 dk bu ișleme
devam ettirilir.

Hava șartlarına göre 5-10 dk




