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Wstęp

• Obniżenie śladu węglowego materiałów stosowanych w 
budownictwie
• Wzrost cen energii
• Wzrost opłat z prawa do emisji CO2

• Wzrost świadomości społeczeństwa w potrzebie ograniczania 
zużycia materiałów naturalnych
• Wzrost świadomości inwestorów w potrzebie stosowania 

materiałów przyjaznych środowisku



Charakterystyka cementu

• 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 i 
PN-B-19707:2013-10. Cement o niskiej zawartości alkaliów NA i 
niskim cieple hydratacji LH.
• Wytrzymałości normowe powyżej 49 MPa
• Całkowity czas wiązania do 340 min
• Zastosowanie w klasach ekspozycji
od X0 do XC2 oraz XA1



Charakterystyka cementu - zastosowanie
• wytwarzanie betonu zwykłego klas od C8/10 do C35/45,
• produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
• produkcja betonów samozagęszczalnych,
• wytwarzanie chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych,
• utwardzanie podsypek pod kostkę brukową, stabilizacja gruntów,
• wytwarzanie betonów przeznaczonych do obiektów masywnych (o dużych 

gabarytach),
• wytwarzanie betonów towarowych, w przypadku których istnieje ryzyko 

reakcji alkaicznej.



Charakterystyka cementu - cechy
• mniejsze obciążenie dla środowiska,
• stabilny przyrost wytrzymałości,
• zwiększona wytrzymałość w długich okresach dojrzewania,
• niskie ciepło hydratacji, znacznie ograniczające ryzyko powstawania rys 

skurczowych,
• dobra plastyczność, urabialność i pompowalność mieszanki betonowej,
• ograniczona tendencja do powstawania wykwitów węglanowych,
• stabilne parametry jakościowe, niska zawartość alkaliów, niższy ślad 

węglowy,
• duża szczelność betonów



CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA ZIMĄ? 
(C20/25)

SKŁADNIK    (w kg/m3) CEM II/B-V 32,5 R –
HSR/NA

CEM IV/B(V) 42,5 N-
LH/NA EcoPlanet

CEMENT 295 275
Piasek 0/2 mm 755 760
Żwir 2/8 mm 495 500
Żwir 8/16 mm 595 600
Woda 165 165
Stachement F17 2,51 2,34

WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE [MPa]

2 dni 7,1 7,2
7 dni 17,2 16,9

28 dni 31,8 33,2
56 dni 37,2 38,3



CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA ZIMĄ? 
(C30/37)

SKŁADNIK    (w kg/m3) CEM II/B-V 32,5 R –
HSR/NA

CEM IV/B(V) 42,5 N-
LH/NA EcoPlanet

CEMENT 365 330
Piasek 0/2 mm 685 685
Żwir 2/8 mm 510 530
Żwir 8/16 mm 580 595
Woda 165 165
Stachement F17 3,1 2,81

WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE [MPa]

2 dni 12,1 12,8
7 dni 32,7 31,9

28 dni 43,9 44,1
56 dni 47,8 50,2



WNIOSKI

• W przypadku zastosowania cementu EcoPlanet możliwa jest 
produkcja betonów w warunkach obniżonych temperatur oraz 
warunkach zimowych
• Podstawą osiągnięcia odpowiednich parametrów jakościowych 

i trwałościowych jest prawidłowe wbudowanie oraz 
odpowiednio dobrana do panujących warunków pielęgnacja 
betonu




