Cement wieloskładnikowy CEM V umożliwia stosowanie kilku dodatków mineralnych równocześnie.
Redukcja CO2*

Udział dodatku mineralnego w cemencie, % masy
Rodzaj
cementu

Nazwa
cementu

CEM III

żużel
wielkopiecowy
S

popiół
lotny
V

Cement
hutniczy

36–95

–

CEM IV

Cement
pucolanowy

–

CEM V

Cement
wieloskładnikowy

pucolana
naturalna i przemysłowa wapień
PiQ
L i LL
–

–

–

<------ 36–80 ------>

40%

Poziom zawartości CO2 w 1 tonie cementu

–

–

–

Cementy wieloskładnikowe CEM V, zawierające 36–80% dodatku żużla i pucolany, wykazują korzystne właściwości
mogące konkurować z parametrami cementów hutniczych CEM III.
Właściwości betonów z cementów wieloskładnikowych CEM V odzwierciedlają charakterystyczne cechy tych cementów. Wykonane z nich betony wykazują wolne tempo narastania wytrzymałości w początkowym okresie twardnienia
i duży przyrost wytrzymałości w późniejszym okresie.
Należy również podkreślić, że zwiększenie udziału dodatków mineralnych w cemencie przyczynia się do znacznego
ograniczenia emisji CO2 w procesie jego produkcji. Korzystanie z cementów wieloskładnikowych jest uzasadnione
z ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, efekt synergii działania kilku dodatków mineralnych korzystnie kształtuje
właściwości cementów wieloskładnikowych w porównaniu z cementami zawierającymi tylko jeden dodatek mineralny.

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

Rozwój wytrzymałości na ściskanie różnych rodzajów cementów
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Wytrzymałość cementów wieloskładnikowych vs innych cementów z dodatkami mineralnymi.
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* W porównaniu z cementem portlandzkim CEM I 42,5 R

Źródło: PN-EN 197-1
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CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH/HSR/NA
Cementownia Małogoszcz

CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH/HSR/NA

Opis produktu
CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH/HSR/NA to cement wieloskładnikowy klasy 42,5 o normalnej wytrzymałości
wczesnej (N) i składzie zgodnym z wymaganiami norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707. Cement
charakteryzuje się wysoką odpornością na agresję siarczanową (HSR), niską zawartością alkaliów
rozpuszczalnych (NA) oraz niskim ciepłem hydratacji (LH).

Zastosowanie
• produkcja betonów dla budownictwa ekologicznego o niskim śladzie węglowym
• wytwarzanie betonów zwykłych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206 (z późniejszymi zmianami
i aktualizacjami) w klasach wytrzymałości od C8/10 do C50/60, a także betonów o niskim cieple
hydratacji i odpornych na korozję siarczanową
• wytwarzanie mieszanek betonowych, w których istotne jest zminimalizowanie ryzyka korozji
spowodowanej reakcją alkalia-krzemionka
• produkcja betonów do konstrukcji masywnych, hydrotechnicznych, obiektów infrastruktury związanej
z ochroną środowiska, takich jak oczyszczalnie ścieków, separatory i inne obiekty infrastruktury,
w których istotna jest odporność na środowisko agresywne
• produkcja betonów samozagęszczalnych i architektonicznych
• produkcja prefabrykowanych elementów infrastruktury kanalizacyjnej, np. rur kanalizacyjnych, studni,
kręgów, itp.
• produkcja drobnowymiarowych betonowych elementów wibroprasowanych
• przygotowanie zapraw murarskich i tynkarskich
• produkcja betonów wodoszczelnych (np. w technologii białej wanny)

Korzyści z zastosowania produktu
mniejsze obciążenie dla środowiska, idealny
dla budownictwa ekologicznego, pozwala
uzyskać lepszą punktację w systemach
certyfikacji BREAM, LEAD
redukcja występowania
termicznych rys skurczowych
w stwardniałym betonie
większa odporność betonów i zapraw
na korozję siarczanową
większa odporność betonów i zapraw na
korozję wywołaną reakcją alkalia–krzemionka
łatwiejsze wykonywanie betonowych
elementów masywnych, przegród obiektów
budowlanych oraz betonowań ciągłych
ograniczenie ryzyka wystąpienia
wykwitów węglanowych
większa szczelność, a co za tym idzie
też trwałość betonu

ułatwienie prowadzenia prac
betoniarskich w podwyższonych
temperaturach otoczenia
ułatwienie uzyskania podwyższonej
szczelności betonów i elementów
prefabrykowanych

wydłużony czas zachowania właściwości
roboczych mieszanki betonowej, poprawa
komfortu pracy i plastyczności zapraw
i mieszanek betonowych
lepsza pompowalność mieszanek
betonowych, łatwość w projektowaniu
stabilnych, odpornych na segregację
mieszanek betonowych, w tym również
mieszanek SCC

• betonowanie podwodne
• stabilizacja gruntów

Cechy produktu
• niski ślad węglowy – mniejszy ślad węglowy cementu o 40%*
• niskie ciepło hydratacji cementu
• odporność na korozyjne działanie siarczanów
• cement niskoalkaliczny
• znaczny przyrost wytrzymałości w późniejszych okresach twardnienia / po 28 dniach dojrzewania
• jasna barwa
• podwyższona szczelność produktów wytworzonych na bazie tego cementu
• zawiera dodatki mineralne
• zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych
• pozwala uzyskać odporność betonu w środowisku chemicznie agresywnym XA
• b
 ardzo dobra urabialność mieszanek i jej utrzymanie w czasie, zwłaszcza w podwyższonych
temperaturach otoczenia
• zawiera dodatki mineralne, żużel wielkopiecowy oraz popiół lotny
* W porównaniu z CEM I 42,5 R

wytw. w cem.
Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a [cm2/g]

4470 cm2/g

Początek czasu wiązania [min]

265 min

Koniec czasu wiązania [min]

346 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

21,1 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

55,6 MPa

Gęstość właściwa [g/cm3]

2,88 g/cm3

Wodożądność [%]

30,8 %

Zawartość siarczanów (jako SO3) [%]

2,96 %

Zawartość chlorków (jako Cl–) [%]

0,05 %

Zawartość alkaliów (eq Na2O) [%]

1,04 %

Ciepło hydratacji po 41 godzinach

243 J/g

łatwiejsze barwienie elementów,
jasny kolor elementów prefabrykowanych
i konstrukcji monolitycznych

• wykonywanie ścian szczelinowych i elementów głębokiego fundamentowania
• wytwarzanie betonów wałowanych

Właściwości fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu
zgodnie z wymaganiami PN-EN 197-1 (wartości średnie)*:

* Podane wartości są wartościami średnimi z okresu marzec – kwiecień 2022 r. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

Zdrowie i bezpieczeństwo
	Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego
może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami
może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące
rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu,
zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Warunki stosowania
	Cement CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH/HSR/NA przy dozowaniu zgodnym z europejską normą
PN-EN 206 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach
ekspozycji, z wyjątkiem klas XF3 oraz XF4, a także do betonów sprężonych.

Gwarancja
	Cement posiada 60-dniową gwarancję obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych
i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania
	Okres przechowywania w zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od gwarantowanego okresu
utrzymania parametrów jakościowych.

