Construim pentru oameni æi planetã.

DORODUR

Lianøi speciali pentru lucrãri de injecøii

Fiæã de produs

DORODUR

DORODUR

Lianøi speciali pentru lucrãri de injecøii
DORODUR este o gama de lianøi hidraulici speciali constituiøi ca o combinaøie de compuæi latent
hidraulici, compuæi puzzolanici, clincher de ciment Portland æi aløi constituenøi minori, fiind utilizaøi
la realizarea lucrãrilor geotehnice speciale.
Gama de lianøi speciali DORODUR cuprinde mai multe
produse, în funcøie de clasa de rezistenøã:
• DORODUR 50
• DORODUR 100
• DORODUR 150
Domenii de utilizare
Produsele din gama DORODUR sunt folosite în
urmãtoarele categorii de lucrãri: construcøii civile,
industriale, hidrotehnice, miniere etc., pentru realizarea
lucrãrilor geotehnice speciale:
• injecøii sub presiune, jet grouting
• lucrãri de injectare pentru colmatarea fisurilor
• injecøii pentru ancoraje
• realizarea piloøilor armaøi/nearmaøi
• ecrane de impermeabilizare
Proprietãøi
DORODUR este un material pulverulent de culoare gri
având o mare fineøe de mãcinare.
Suspensia æi mortarul obøinute cu produsele din gama
DORODUR prezintã o bunã capacitate de penetrare
în porii æi cavitãøile existente în solurile din fundaøiile
construcøiilor, îmbunãtãøind caracteristicile fizico –

mecanice ale acestora prin creæterea rezistenøei la
compresiune æi a portanøei pãmântului tratat/injectat.
DORODUR este un liant hidraulic cu stabilitate volumicã
æi prezintã rezistenøã în mediile cu agresivitate sulfaticã.
Clasa de rezistenøã a produselor din gama DORODUR
estedeterminatã în conformitate cu SR EN 196-1.
Timpul de prizã determinat în conformitate cu SR EN 196-3
Ti = cca. 4 ore
Tf = cca. 6 ore
Instrucøuni de utilizare
DORODUR este folosit în amestec cu apa ca suspensie/
pastã de liant æi în amestec cu apã æi nisip ca mortar
pentru lucrãrile geotehnice ce urmeazã a fi realizate.
Pentru obøinerea unor caracteristici speciale ale
suspensiei/pastei cât æi a mortarului obøinut cu liantul
hidraulic special DORODUR, se pot adãuga aditivi
superplastifianøi, antrenori de aer, întârzietori sau
acceleratori de prizã, precum æi aløi agenøi necesari în
lucrãrile de injecøii sub presiune.

Caracteristici mecanice:
Clasa de
rezistenøã

Rezistenøa la compresiune
la 7 zile (N/mmp)

Rezistenøa la compresiune
la 28 zile (N/mm)

DORODUR 50

5

-

> 15

DORODUR 100

10

> 10

> 25

15

> 15

> 35

Tipul de liant hidraulic special

DORODUR 150
Caracteristici fizice:
Fineøe (reziduu in %
de masã pe 90 μm)

Fineøe de mãcinare
(Blaine) (cm2/g)

Densitate specificã
(kg/dm3)

Timp iniøial de prizã
(min.)

Stabilitate (mm)

<5

> 5200

2.80

> 150

< 10

Aleæd

Piteæti

Produs la:

ü

ü

Livrat de la:

ü

ü

Ambalare:
• DORODUR se livreazã vrac.
Termen de valabilitate:
• 60
 zile de la data livrãrii, cu respectarea condiøiilor
de transport æi depozitare prevãzute în Declaraøia de
Conformitate a produsului.

Notã:
• În
 contact cu apa, DORODUR are o reacøie alcalinã.
Dacã accidental intrã în contact cu pielea, se
îndepãrteazã prin clãtire cu apã din abundenøã.
• D
 acã accidental intrã în contact cu ochii, cereøi de
urgenøã asistenøa medicului.

