Putere. Performanøã. Pasiune.®

DOROPORT® TB
Lianøi Speciali pentru stabilizarea straturilor rutiere

Conform standard SR EN 13282-1:2013
Declaraøie de performanøã / Certificat de conformitate a controlului producøie fabricã

DOROPORT® TB

DOROPORT® TB
Fiæã tehnicã

DOROPORT® TB este o gamã de lianøi speciali constituiøi ca o combinaøie de compuæi hidraulici,
clincher de ciment Portland æi aløi constituenøi minori utilizaøi la stabilizarea æi îmbunãtãøirea
caracteristicilor fizico-mecanice æi chimice ale agregatelor naturale æi pãmânturilor.
Gama de lianøi DOROPORT® TB cuprinde mai multe produse
în funcøie de clasa de rezistenøã (SR EN 13282-1:2013):
• DOROPORT® TB 15 (tip HRB E2)
• DOROPORT® TB 25 (tip HRB E3)
• DOROPORT® TB 35 (tip HRB E4)
Domenii de utilizare
• execuøia straturilor de fundaøii æi a straturilor de bazã
din alcãtuirea sistemelor rutiere nerigide æi rigide
• execuøia îmbrãcãminøilor bituminoase prin tehnologia
de reciclare la rece, de clasa tehnicã l-IV
• lãrgirea fundaøiilor existente
• execuøia platformelor æi a locurilor de parcare
• consolidarea benzilor de staøionare, a benzilor de
încadrare æi a acostamentelor
• realizarea îmbrãcãminøilor pentru drumuri locale sau
strãzi cu trafic redus
• realizarea îmbrãcãminøilor bituminoase prin tehnologia
de reciclare la rece
Proprietãøi
DOROPORT® TB este un material pulverulent de culoare
gri având o mare fineøe de mãcinare.
În combinaøie cu pãmânturile coezive æi necoezive
DOROPORT® TB formeazã un amestec uæor de profilat
æi compactat, ducând la creæterea capacitãøii portante a
stratului rutier la care este folosit.
Clasa de rezistenøã a DOROPORT® TB este determinatã în
conformitate cu SR EN 196-1.

Timpul de prizã determinat în conformitate SR EN 196-3
Ti = cca. 3 ore
Tf = cca. 5 ore
Prin adãugarea în amestec a unui procent optim de
apã, timpul de procesare în æantier poate ajunge pânã
la maximum 8 ore. DOROPORT® TB are o foarte bunã
comportare la folosirea în medii cu agresivitate sulfaticã,
ceea ce face posibilã folosirea lui în combinaøii cu
pãmânturile ce conøin sulfati, având ca rezultat o bunã
consolidare a acestora.
Instrucøiuni de utilizare
DOROPORT® TB 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.) sau în
instalaøii speciale fixe sau mobile, urmat de:
3. transportul în æantier cu autobasculanta
4. p
 unerea în operã (profilarea æi compactarea)
5. protecøia
DOROPORT® TB se foloseæte ca procent din masa materialului
cu care se realizeazã amestecul, în funcøie de rezultatele
testelor preliminare efectuate în laborator. Procentul final de
DOROPORT® TB se stabileæte dupã execuøia unui sector de
probã æi interpretarea rezultatelor obøinute.

Condiøii mecanice conform SR EN 13282-1:2013
Clasa de
rezistenøã

Rezistenøa la compresiune
la 7 zile (MPa)

DOROPORT® TB15

E2

≥ 5,0

≥ 12,5

≤ 32,5

DOROPORT® TB25

E3

≥ 10,0

≥ 22,5

≤ 42,5

DOROPORT® TB35

E4

≥ 16,0

≥ 32,5

≤ 52,5

Tipul de liant hidraulic rutier

Rezistenøa la compresiune
la 28 de zile (MPa)

Condiøii fizice conform SR EN 13282-1:2013
Fineøe Reziduu
în % de masã 90 µm

Timp iniøial
de prizã (min.)

Stabilitate
(mm)

Conøinut de
SO3 (%)

≤ 15

≥ 90

≤ 10

≤4

Ambalare
• DOROPORT® TB se Iivreazã vrac.
Termen de valabilitate
• 60 zile de la data livrãrii, cu respectarea condiøiilor
de transport æi depozitare prevãzute în declaraøia de
conformitate a produsului

Venim oriunde ai nevoie de noi!

Aleæd

Piteæti

Produs la:

ü

ü

Livrat de la:

ü

ü

Notã
• În contact cu apa, DOROPORT® TB are o reacøie
alcalinã. Dacã accidental intrã în contact cu pielea,
se îndepãrteazã prin cIãtire cu apã din abundenøã.
• Dacã accidental intrã în contact cu ochii, cereøi de
urgenøã asistenøa medicului.

