Construim pentru oameni æi planetã.

Structo®
Fiæã de produs

30%

mai puøine
emisii CO2

Structo®

Structo®
CEM II/B-LL 32,5 R
Ciment pentru aplicaøii uzuale

Structo® este un ciment
Portland cu calcar, uæor de
utilizat în betoane æi mortare,
care conferã o lucrabilitate
idealã pentru punerea în
operã æi realizarea proiectelor
individuale precum case
parter, anexe gospodãreæti,
lucrãri auxiliare/ amenajãri
sau renovãri.

Performanøa climaticã a produsului

Domenii de utilizare
• Elemente de construcøie æi aplicaøii din betoane de clase medii, armate æi nearmate:
fundaøii, stâlpi, grinzi, pardoseli;
• Betoane armate æi nearmate pânã la clasa C18/22,5 (B300) inclusiv.
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Avantajele Structo

Structo®

®

Eficienøã
• Omogenitate æi lucrabilitate superioarã a betonului
• Preparare uæoarã a betonului
• Uæor de pus în operã
• Îmbracã în totalitate piatra (se eliminã fenomenul de segregare)

Performanøã æi productivitate
• Decofrare rapidã, la 24 de ore dupã turnare
• Umplere completã a cofrajelor
• Trecere rapidã la urmãtoarea etapã de execuøie

Esteticã
• Aspect estetic superior
• Suprafeøe finale netede, uniforme
• Elemente compacte, fãrã pori la suprafaøã

Tipuri æi clase de betoane recomandate
• Betoane simple æi armate de clasele: C8/10...C18/22,5;
• Betoane uæoare de clasele: LC8/9...LC16/18.

Important

Se vor respecta reøetele æi celelalte prevederi înscrise pe sac æi recomandãrile
incluse în materialele informative elaborate de Holcim România.

Structo®
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Structo®
CEM II/B-LL 32,5 R
Ciment pentru aplicaøii uzuale

Conform SR EN 197-1:2011

Caracteristicile
esenøiale

Performanøa

Componente æi compoziøie [% de masã]:
- Clincher (K)
- Calcar (LL)
- Componente auxiliare minore

65-79
21-35
0-5

Timp iniøial de prizã [min.]

min. 75

Stabilitate (expansiune) [mm.]

max. 3

Rezistenøã la compresiune: iniøialã [MPa]

min. 10

Rezistenøã la compresiune: standard [MPa]

min. 32,5

Conøinut de sulfaøi (sub formã de SO3) [%]

max. 3,5

Conøinut de cloruri [%]

max. 0,1

Durabilitate

Durabilitatea se referã la betonul, mortarul,
pasta æi alte amestecuri fabricate din ciment în
conformitate cu regulile de aplicare valabile la
locul de utilizare.

Eliberare de substanøe periculoase [%]:
Conøinut de crom hexavalent [%]

max. 0,0002

Informaøii suplimentare în Fiæa cu Date de Securitate, disponibilã public pe www.holcim.ro.
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Clase de expunere în care se
poate utiliza Structo®
CEM II/B-LL 32,5 R
Ciment pentru aplicaøii uzuale
Conform CP 012-1:2007

Clasa de
expunere
X0

Descrierea
mediului
Fãrã risc de coroziune sau atac

Exemple
Beton de umpluturã/egalizare

COROZIUNE INDUSÃ DE CARBONATARE

XC1

XC2

Uscat sau permanent umed

Beton în interiorul clãdirilor uzuale
(inclusiv bucãtãriile, bãile æi
spãlãtoriile clãdirilor de locuit)
Beton imersat permanent în apã

Umed, rareori uscat

Suprafeøe de beton în contact cu
apa pe termen lung (de exemplu
elemente ale rezervoarelor de apã)
Un mare numãr de fundaøii

Notã: În cazul lucrãrilor de construcøii care nu se regãsesc specificate în domeniul de aplicare,
recomandãm consultarea echipei tehnice a Holcim România pentru stabilirea/adaptarea reøetelor în
funcøie de specificul lucrãrii. Se vor respecta clasele de beton, dozajele minime de ciment, raporturile
maxime apã/ciment, precum æi celelalte prevederi (de ex. protecøia betonului) din reglementãrile
tehnice în vigoare (de ex. CP 012-1:2007; NE 012-2:2010).

Pentru obøinerea unor lucrãri de calitate
este necesarã respectarea:
• Reøetelor de preparare a betonului;
• Prevederilor proiectului de execuøie, care indicã: clasa betonului, dimensiunile, armarea,
acoperirea cu beton a armãturii, etc.;
• Regulilor de executare a lucrãrilor (armare, cofrare, turnare æi compactare a betonului);
• Regulilor de protecøie a betonului dupã turnare împotriva uscãrii premature, a îngheøului etc.;
• Aplicãrii controlului asupra lucrãrilor în toate fazele de execuøie.

Structo®

5

Structo®

Reøete orientative de betoane:
Material

Clase de beton (mãrci)
C8/10 (B150)

C12/15 (B200)

C16/20 (B250)

C18/22,5 (B300)

1 sac de 40 kg
Apã

2,8

2,7

2,6

Nisip 0-4 mm

34

/ 9,2

30

/ 8,1

26

Pietriæ 4-8 mm

15

/ 4,2

13

/ 3,6

Pietriæ 8-16 mm

25

/ 7,5

22

/ 6,6

Beton obøinut

0,154 mc

Legendã:

0,138 mc

2,5

/7

23

/ 6,2

12

/ 3,4

10

/ 2,8

19

/ 5,7

17

/ 5,1

0,125 mc

0,114 mc

Atenøie!

= gãleatã
= lopatã

Atenøie! Subdozarea cimentului duce la scãderea rezistenøei
æi durabilitãøii construcøiei. Volumele de agregate æi apã
pot varia în funcøie de umiditatea æi densitatea agregatelor
folosite în lucrarea respectivã. Dacã agregatele utilizate sunt
umede, cantitatea de apã se reduce astfel încât sã se obøinã
lucrabilitatea necesarã.

1 gãleatã = 10 litri
1 gãleatã ≈ 4 lopeøi

Producøie æi livrare
Ambalare

• Saci de 40 kg, paletizaøi æi înfoliaøi (greutate palet = 1,6 tone)
• Ciment cu conøinut redus de crom VI, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), pe toatã 
durata de valabilitate, cu respectarea condiøiilor de transport æi depozitare.

Termen de valabilitate

90 de zile de la data însãcuirii, cu respectarea condiøiilor de transport æi depozitare de pe ambalaj æi
din Fiæa cu Date de Securitate.
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Câmpulung

Aleæd

PRODUS LA:

√

√

LIVRAT DE LA:

√

√

Structo®

Terminale: Arad, Bistriøa, Bucureæti,
Craiova, Daneæ, Roman, Satu Mare, Turda

√

Structo®

Recomandãri æi atenøionãri
• Sacii de ciment se vor pãstra corespunzãtor, în locuri cu temperaturi pozitive,
ferite de ploaie æi umezealã;
• Se va respecta termenul de valabilitate prescris de producãtor æi inscripøionat pe sac;
• Nisipul æi agregatele se recomandã a fi achiziøionate, sortate æi spãlate;
• La prepararea betonului se utilizeazã apã curatã, de la reøeaua de alimentare cu apã potabilã;
• Apa în exces conduce la scãderea durabilitãøii æi rezistenøei betonului;
• Temperatura betonului proaspãt la începerea turnãrii trebuie sã fie cuprinsã între 5° æi 30°C;
• În cazul betonãrii pe timp friguros, se aplicã mãsurile speciale prevãzute în normativul C16/84;
• În cazul betonãrii pe timp foarte cãlduros, se recomandã pãstrarea agregatelor la umbrã;
• Betonul se protejeazã cât mai repede dupã punerea în operã, protecøia menøinându-se pe o
perioadã de 7 zile.

Descoperã restul produselor
din gama de produse la sac Holcim

www.holcim.ro
www.construiesc-singur.ro
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