Construim pentru oameni æi planetã.

DOROSOL®

Lianøi Speciali pentru îmbunãtãøirea æi stabilizarea pãmânturilor coezive

Fiæã de produs

55%

mai puøine
emisii CO2

DOROSOL®

DOROSOL®
Lianøi Speciali pentru îmbunãtãøirea æi stabilizarea pãmânturilor coezive.
Agrement tehnic nr. 015-07/193-2017, elaborat de Laboratorul Central CCF SA Bucureæti.
DOROSOL® este o gamã de lianøi hidraulici fabricaøi dintr-un amestec de compuæi hidraulici, clincher
de ciment Portland æi var calcic, în conformitate cu standardele tehnice în vigoare (SR EN 197-1:2011,
SR EN 459-1:2011).

Gama de lianøi speciali DOROSOL® cuprinde mai multe
produse, în funcøie de conøinutul de CaO:
•
•
•
•
•

Performanøa climaticã a Lianøilor Speciali
din Gama DOROSOL®

DOROSOL® C 30
DOROSOL® C 50
DOROSOL® C 70
DOROSOL® D
DOROSOL® F

Domenii de utilizare
În lucrãrile geotehnice speciale, construcøii civile æi cãi de
comunicaøii pentru:
• îmbunãtãøirea terenurilor cu rezistenøe mecanice
reduse (pãmânturi sensibile la umezire, compresibile,
mlãætinoase etc)
• stabilizarea taluzelor æi a versanøilor
• creæterea capacitãøii portante a straturilor de formã
pentru sistemele rutiere

Proprietãøi
DOROSOL® este un material pulverulent de culoare gri având o mare fineøe de mãcinare.
DOROSOL® este produs în staøiile de amestec ale Holcim pentru a corespunde necesitãøii de îmbunãtãøire a rezistenøei
la compresiune pentru diverse categorii de pãmânturi coezive folosite în construcøii civile æi cãi de comunicaøie. În
combinaøie cu pãmânturile coezive, DOROSOL® formeazã un amestec uæor de profilat æi compactat, ducând în final
la creæterea capacitãøii portante a terenului la care a fost folosit. În funcøie de caracteristicile pãmântului æi cerinøelor
Caietelor de Sarcini, se alege tipul de liant din gama DOROSOL®.
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DOROSOL®
Instrucøiuni de utilizare
DOROSOL® poate fi folosit respectându-se urmãtoarele etape:
1. împrãætierea directã peste materialul cu care se
realizeazã amestecul
2. amestecarea acestuia „in-situ” cu echipamente
specializate (freze de amestec, reciclatoare, etc)
3. profilarea cu echipamente specifice (autogreder,
buldozer etc)
4. compactarea cu cilindrul compactor
5. protecøia
În funcøie de natura æi umiditatea pãmântului ce trebuie
îmbunãtãøit, se alege tipul de liant DOROSOL® ce va fi
folosit dupã efectuarea testelor preliminare de laborator.

masa pãmântului cu care se face amestecul, dacã
tratarea / stabilizarea pãmântului se realizeazã într-un
singur strat.
Pentru realizarea unor lucrãri multistrat, când îmbunãtãøirea
pãmântului de umpluturã se face în straturi succesive,
procentul de liant va fi stabilit de cãtre un laborator de
specialitate, avându-se în vedere æi realizarea unor sectoare
de proba æi interpretarea rezultatelor obøinute.

În funcøie de testele preliminare efectuate în laborator,
DOROSOL® poate fi folosit în proporøie de 2-6 % din

În cazul în care liantul hidraulic special este utilizat
pentru scãderea umiditãøii naturale a pãmântului
(Wnat > Wopt + 15% - pãmânturi mlãætinoase,
pãmanturi foarte compresibile), se poate folosi un
procent mai mare de 8%.

Îmbunãtãøirea pãmânturilor coezive

Exemplu: DOROSOL® C 30

Aleæd

Piteæti

Produs la:

ü

ü

Livrat de la:

ü

ü

Termen de valabilitate
• 60 zile de la data livrãrii, cu respectarea condiøiilor
de transport æi depozitare prevãzute în Declaraøia de
Conformitate a produsului

Ambalare
• DOROSOL® se Iivreazã vrac.

Notã
• Î n contact cu apa, DOROSOL® are o reacøie alcalinã.
Dacã accidental intrã în contact cu pielea, se
îndepãrteazã prin clãtire cu apã din abundenøã.
• Dacã accidental intrã în contact cu ochii, cereøi de
urgenøã asistenøã medicului.

DOROSOL®
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