Zawrzyj pakt z naturą. Buduj z zielonym cementem
Cały świat stawia na ekologię. Zgodnie z Porozumieniem Paryskim COP 21 z 2015 roku wszystkie kraje
zgodziły się działać na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko emisji gazów cieplarnianych.
To oczekiwanie, któremu muszą sprostać nie tylko rządy tych państw, ale również przemysł budowlany.
Jak to pogodzić z rosnącym zapotrzebowaniem na materiały budowlane, wynikającym ze wzrostu liczby
ludności i postępującej urbanizacji?
Odpowiedzią jest zrównoważone budownictwo, oparte na wykorzystaniu „zielonych” produktów.
Cement, jako tradycyjny materiał budowlany, jest nie tylko trwały i odporny. Może być też ekologiczny.
Tak, jak nowa gama cementów ECOPlanet. Wybierając je, zawierasz pakt z naturą: wspierasz
ekologiczne budownictwo i wnosisz swój wkład w obniżenie śladu węglowego. Nie tylko dla siebie,
ale i dla przyszłych pokoleń.

CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA
Zielony cement do betonu towarowego

ECOfakty o ECOPlanet
ECOPlanet to niekonwencjonalny cement, ponieważ:
• Wykazuje takie same lub lepsze właściwości fizyko-chemiczne jak inne cementy klasy 42,5
• M
 a niższy o min. 40% ślad węglowy*
• Korzystnie wpływa na środowisko

ECOPlanet jest zielony, ponieważ:
• Zawiera w sobie surowce pochodzące z recyklingu
• Zmniejsza ślad węglowy betonu o ponad 30%*
• Przyczynia się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, zamykając cykle materiałowe
• Zwiększa ochronę zasobów naturalnych
• Został wyprodukowany przy użyciu mniejszej ilości klinkieru portlandzkiego

ECOPlanet warto wybrać, by:
• Aktywnie współtworzyć ochronę globalnego środowiska
• Być częścią Porozumienia Ekologicznego
• Konkretnie działać na rzecz planety
• B
 yć postrzeganym jako nowoczesny partner branżowy,
zaangażowany w tworzenie lepszej przyszłości

ECOPlanet ZERO:
Kompensacja pozostałej ilości śladu węglowego do zera
poprzez offset w projektach ekologicznych.

* Dotyczy mieszanek betonowych przygotowywanych
na cemencie portlandzkim CEM I 42,5 R
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CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA

Warunki stosowania
Zielona oferta cementów Lafarge

Zastosowanie

 odążając zgodnie z naszą strategią oraz z dbałością o środowisko, postanowiliśmy stworzyć ofertę produktów,
P
które pozwalają budować w zrównoważony sposób. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty z etykietą ECO,
na której znajdują się informacje dotyczące redukcji CO2 oraz zawartości surowców z recyklingu dla produktów,
dla których ta redukcja wynosi min. 30%, oraz produkty oznaczone brandem ECOPlanet, który daje gwarancję
redukcji śladu węglowego o min. 40%.
	Idąc dalej w naszej koncepcji zielonych cementów, dajemy Państwu możliwość zredukowania emisji wynikającej
z zastosowanego cementu do zera, poprzez dostarczenie certyfikatów jednostek CO2 wygenerowanych przez
projekty związane z ochroną środowiska lub odnawialnych źródeł energii.

ECOPlanet

Cement ECOPlanet przeznaczony jest do:
• wytwarzania betonu zwykłego klas od C8/10 do C35/45
• produkcji zapraw murarskich i tynkarskich
• produkcji betonów samozagęszczalnych
• wytwarzania chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych
• utwardzania podsypek pod kostkę brukową
• produkcji betonów kontraktorowych i podwodnych
• stabilizacji gruntów
• wytwarzania betonów przeznaczonych do obiektów masywnych (o dużych gabarytach), gdzie istotny jest
gradient narastania wytrzymałości
• wytwarzania betonów towarowych, w przypadku których istnieje ryzyko reakcji alkalicznej

 o odpowiedź Lafarge na potrzeby branży związane ze zrównoważonym budownictwem. Pod brandem ECOPlanet
T
znajdą Państwo produkty cementowe posiadające obniżony ślad węglowy o min. 40%* oraz zawierające surowce
pochodzące z recyklingu.

Cechy produktu
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Cement ECOPlanet charakteryzuje się:
• mniejszym obciążeniem dla środowiska poprzez mniejszy ślad węglowy produktu
• stabilnym przyrostem wytrzymałości
• zwiększoną wytrzymałością w długich okresach dojrzewania
• niskim ciepłem hydratacji, znacznie ograniczającym ryzyko powstawania termicznych rys skurczowych
• dobrą plastycznością, urabialnością i pompowalnością mieszanki betonowej
• ograniczoną tendencją do powstawania wykwitów węglanowych
• stabilnymi parametrami jakościowymi
• niską zawartością alkaliów
• niższym śladem węglowym
• dużą szczelnością betonów wyprodukowanych na bazie ECOPlanet CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA

* W porównaniu z cementem portlandzkim CEM I 42,5 R

Oznaczenie normowe
ECOPlanet CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA

Opis produktu
	ECOPlanet CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA to cement pucolanowy klasy 42,5, o składzie zgodnym z wymaganiami norm
PN-EN 197-1:2012 oraz PN-B-19707:2013-10. Cement o niskiej zawartości alkaliów NA i niskim cieple hydratacji LH.

Korzyści z zastosowania produktu
Użycie ECOPlanet:
• zmniejsza o min. 40% ślad węglowy wsadu cementowego w mieszance*
• zwiększa odporność betonu i zapraw na działanie środowisk agresywnych chemicznie
• obniża ciepło hydratacji wiązania i twardnienia mieszanki betonowej
• poprawia szczelność betonu
• umożliwia przygotowanie większości rodzajów betonów zwykłych
• poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych
• zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej, co pozwala na transport
mieszanki na znaczne odległości
• dzięki zawartości specjalnie dobranych dodatków poprawia pompowalność mieszanek betonowych
• redukuje zjawisko występowania wykwitów węglanowych
• ogranicza ryzyko powstawania rys skurczowych w betonie
• ułatwia proces produkcji, z uwagi na uniwersalność i stabilność materiału

* Dotyczy mieszanek betonowych przygotowywanych na cemencie portlandzkim CEM I 42,5 R

	
Cement ECOPlanet przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206 lub PN-EN 206+A2:2021-08
oraz polską PN-B-06265:2018-10 może być stosowany w klasach ekspozycji X0 (brak zagrożenia agresją
środowiskową), XC1, XC2 (korozja spowodowana karbonatyzacją), XA1 (korozja spowodowana agresją
chemiczną gruntów naturalnych i wody gruntowej). Cement posiada pozytywne wewnętrzne wyniki badań
karbonatyzacji odnośnie do stosowania w klasach ekspozycji XC3, XC4 i XD1. Badania zostały
przeprowadzone w oparciu o metodę równoważnych właściwości użytkowych.

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 kontroli rozpuszczalnego chromu
sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu, zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

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

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

Właściwości fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu
(wartości średnie)*:

wytw. w cem.
Kujawy

Emisja CO2 (netto)

446,8 kg CO2 eq

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

5173 cm2/g

Początek czasu wiązania

242 min

Koniec czasu wiązania

365 min

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

20,2 MPa

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

48,2 MPa

Gęstość właściwa

2,80 g/cm3

Wodożądność

30,6%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,03%

Zawartość chlorków (jako Cl–)

0,061%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

1,42%

Ciepło hydratacji po 41 godzinach

243 J/g

* Podane wartości pochodzą z okresu wrzesień 2021 – marzec 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.

