Construcøii rezidenøiale individuale
Exemplu de alegere a claselor de expunere

Holcim (România) S.A.

Construcøii individuale

Construcøii rezidenøiale: diversificarea
cerinøelor pentru beton
Modificarea cadrului legislativ/normativ pentru
construcøii din beton (æi nu numai), creæterea
complexitãøii proiectelor æi diversificarea cerinøelor
pentru beton în funcøie de tipul de aplicaøie æi
tehnologia utilizatã impun colaborarea tot mai strânsã
între toøi factorii implicaøi într-un proiect de construcøii
(firme de proiectare, de execuøie, producãtori de
materiale de construcøii).
În calitate de furnizor de produse æi soluøii pentru
lucrãri de construcøii, Holcim România îæi propune
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Construcøii individuale

dezvoltarea de materiale informative pe diferite
subiecte de interes, cum este æi alegerea claselor de
expunere æi a tipului de ciment, pentru diverse tipuri
de lucrãri.
Prin punerea într-un cadru comun a prevederilor din
CP 012-1:2007 (Cod de practicã pentru producerea
betonului) æi Eurocodul 2 æi ilustrarea acestora prin
exemple pe tipuri de lucrãri, Holcim România faciliteazã
deschiderea unui dialog constructiv pe tema cerinøelor
æi criteriilor de performanøã pentru beton.

Construcøii individuale
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Clasele de expunere sunt stabilite de proiectant

Exemplele date sunt orientative, nu pot înlocui prevederile din proiect æi nu sunt acoperitoare pentru toate situaøiile
posibile. Cerinøe suplimentare faøã de cele din CP 012-1:2007 sunt date în reglementãrile tehnice specifice pentru
anumite tipuri de lucrãri (de ex. construcøii hidrotehnice, betonul rutier etc.).

XC1
c16/20
≥ C16/20 CEM II ALL 42,5R sau
CEM II BM (S-LL) 32,5R sau 42,5N

XC3
c20/25
CEM II ALL 42,5R
CEM II BM (S-LL) 32,5R sau 42,5N

XC1
c16/20
≥ C16/20 CEM II ALL 42,5R sau
CEM II BM (S-LL) 32,5R sau 42,5N

XC1
c16/20
≥ C16/20 CEM II ALL 42,5R sau
CEM II BM (S-LL) 32,5R sau 42,5N

XC4, XF1 (fãrã protecøie)
c25/30
CEM II ALL 42,5R
sau
XC1 (cu protecøie)
c16/20
CEM II ALL 42,5R
CEM II BM(S-LL) 32,5R sau 42,5N

Clasa de expunere Descrierea mediului
XO

Nici un risc de coroziune sau atac

Exemple

Clase minime
de beton

Beton de umpluturã / egalizare
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Exemplu de alegere a claselor de expunere
pentru o construcøie individualã

Coroziune indusã de carbonatare
XC1

Uscat sau permanent umed

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

C16/20

XC2

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.

C16/20

Beton în interiorul clãdirilor unde umiditatea mediului
ambiant este medie sau ridicatã (bucãtãrii, bãi, spãlãtorii
profesionale, altele decât cele ale clãdirilor de locuit).

XC3

Umiditate moderatã

XC4

Alternanøa umezire-uscare

Suprafeøe supuse contactului cu apa, dar care nu intrã
în clasa de expunere XC2 (elemente exterioare expuse
intemperiilor).

C25/30

XF1

Suprafeøe ale betoanelor moderat
saturate cu apã, fãrã agenøi de
dezgheøare.

Suprafeøe verticale ale betonului expuse la ploaie æi la îngheø.

C25/30

XF2

Suprafeøe ale betoanelor
moderat saturate cu apã, cu agenøi
de dezgheøare.

Suprafeøe verticale ale betonului din lucrãri rutiere expuse
la îngheø æi la curenøi de aer ce vehiculeazã agenøi de
dezgheøare.

C25/30 cu aer antrenat
sau C35/45

Suprafeøe ale betoanelor puternic saturate cu apã, fãrã
agenøi de dezgheøare.
Suprafeøe orizontale ale betonului expuse la ploaie æi la îngheø.

C25/30 cu aer antrenat
sau C35/45

C20/25

Beton la exterior, însã la adapost de intemperii (elemente
la care aerul din exterior are acces constant sau des, de
exemplu: hale deschise).

Îngheø-dezgheø

XF3

Suprafeøe ale betoanelor
puternic saturate cu apã, fãrã agenøi
de dezgheøare.

Æosele æi tabliere de pod expuse la agenøi de dezgheøare.

XF4

Suprafeøe ale betoanelor
puternic saturate cu apã, cu agenøi
de dezgheøare.

Suprafeøele verticale ale betonului expuse la îngheø æi supuse
direct stropirii cu agenøi de dezgheøare.

C30/37 cu aer antrenat

Zonele structurilor marine expuse la îngheø æi supuse stropirii
cu agenøi de dezgheøare.

Coroziune indusã de cloruri (altele decât cele din apa de mare)
XD1

Umiditate moderatã

Suprafeøe de beton expuse la cloruri transportate de
curenøi de aer (de exemplu suprafeøele expuse agenøilor
de dezgheøare de pe suprafaøa carosabilã, pulverizaøi æi
transportaøi de curenøii de aer – garaje, parcãri închise etc).

C30/37

XD2

Umed, rareori uscat

Piscine, rezervoare
Beton expus apelor industriale conøinând cloruri.

C35/45

XD3

Alternanøa umezire-uscare

Elemente ale podurilor, ziduri de sprijin, expuse stropirii apei
conøinând cloruri: æosele, plãcile parcajelor supraetajate.

C35/45

Coroziune indusã de apa de mare
XS1

Expunere la clorurile din atmosferã

Structuri pe sau în apropierea litoralului (cca. 5 km de øãrm).

C30/37

XS2

Permanent imersate

Structuri marine

C35/45

XS3

Zone de stropire

Structuri marine

C35/45

Atac chimic
XA1

Mediu uæor agresiv din punct de
vedere chimic.

-

C25/30

XA2

Mediu moderat agresiv din punct de
vedere chimic.

-

C35/45

XA3

Mediu puternic agresiv din punct de
vedere chimic.

-

C35/45

Solicitare mecanicã prin uzurã
XC2
c16/20
CEM II BM (S-LL) 32,5R sau 42,5N
CEM II ALL 42,5R

XC1 sau XC3 (pt. medii umede)
c16/20 sau c20/25
CEM II ALL 42,5R
CEM II BM (S-LL) 32,5R sau 42,5N

XC1
c16/20
≥ C16/20 CEM II ALL 42,5R sau
CEM II BM (S-LL) 32,5R sau 42,5N

XC3
c20/25
CEM II ALL 42,5R
CEM II BM (S-LL) 32,5R sau 42,5N

XC4, XF2
c25/30a sau c35/45
CEM I 42,5R
CEM II ALL 42,i5R

XC4, XF4
c35/45
CEM I 42,5R

XM1

Solicitare moderatã de uzurã

Elemente din incinte industriale supuse la
circulaøia vehiculelor echipate cu anvelope.

C30/37

XM2

Solicitare intensã de uzurã

Elemente din incinte industriale supuse la circulaøia
stivuitoarelor echipate cu anvelope sau bandaje de cauciuc.

C35/45

XM3

Solicitare foarte intensã de uzurã

Elemente din incinte industriale supuse la circulaøia
stivuitoarelor echipate cu bandaje de elastomeri / metalice
sau maæini cu æenile.

C35/45

Tabel preluat din CP 012-1:2007
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Portofoliul de cimenturi Holcim

Construcøii individuale

Construcøii individuale

Exemple de combinare a claselor
de expunere

Produsele Holcim sunt cimenturi certificate (marcaj
CE), cu sau fãrã adaosuri, cu aplicabilitate în diferite
combinaøii de clase de expunere.

Holcim România oferã o gamã variatã de cimenturi,
pentru toate tipurile de aplicaøii: construcøii civile,
industriale, agricole, lucrãri de infrastructurã etc.

Cimenturile Holcim dezvoltate pentru toate tipurile de aplicaøii amplasate în medii caracterizate de diferite
combinaøii de clase de expunere (definite în reglementãrile tehnice):
TIP ciment
Cimenturi la vrac
CEM I 52,5R, CEM I 42,5R
CEM II A-LL 42,5R

ConstrucØii INDIVIDUALE
(ZONE REZIDENØIALE)

PLATFORME, DRUMURI

Ciment Portland

RMX (stâlpi, grinzi, pereøi, planæee, etc.),
elemente prefabricate, BCA, tehnologii speciale,
adezivi, mortare uscate.

Ciment Portland cu calcar (calcar ≤ 20%).

RMX (stâlpi, grinzi, pereøi, planæee, etc.),
adezivi æi mortare uscate.
RMX (stâlpi, grinzi, pereøi, planæee, etc.).

Ciment Portland compozit cu cãldurã de
hidratare redusã (adaosuri ≤ 35%).

CEM II BM (S-V) 42,5 N-LH

TIP CONSTRUCØIE

SEGMENT DE PIAØÃ

Ciment Portland compozit cu zgurã æi calcar
(adaosuri ≤ 35%).

CEM II BM (S-LL) 32,5R Structo®

Exemple de combinare a claselor de expunere

DENUMIRE

RMX (elemente de dimensiuni mari sau situate
în medii agresive).

Cimenturi la SAC

condiØii de expunere
elemente (medii) / tipuri
elemente

Exemple de elemente

clase de expunere

clase de beton minime

Îngropate

Fundaøii
(cele mai multe tipuri)

XC2

C16/20

Interior (în funcøie de
umiditate)

Stâlpi, pereøi, grinzi, planæee

XC1, XC3

C16/20
C20/25

Exterior

Stâlpi, pereøi, planæee
acoperiæ sau terasã

XC2, XF1
XC4, XF1

C25/30

Atac chimic
• slab
• moderat
• puternic

Unele fundaøii, rezervoare,
alte elemente îngropate

Abraziune
• slabã
• moderatã
• puternicã

Parcãri, rampe,
drumuri de acces

CEM II BM (S-LL) 42,5 N Structo® Plus
Tenco® (Mc 12,5)

XA1
Xa2
xa3

C25/30
c35/45
c35/45

xm, xf4, xd

c30/37 cu aer antrenat
sau C35/45

Niciun
risc de
coroziune sau
atac
chimic

TIP ciment

XO

CEM I

x

CEM II A-LL

Valori ale acoperirii minime pentru armÃtura pentru beton armat (mm)
Clasa de expunere

X0

XC1

XC2/XC3

XC4

XD1/XS1

XD2/XS2

XD3/XS3

În funcØie de clasa structuralÃ

20…30

20…35

20…45

25…50

30…55

35…60

40…65

Valori ale acoperirii minime pentru armÃtura pentru beton precomprimat (mm)
Clasa de expunere

X0

XC1

XC2/XC3

XC4

XD1/XS1

XD2/XS2

XD3/XS3

În funcØie de clasa structuralÃ

20…30

25…45

30…55

35…60

40…65

45…70

50…75

Observaøii:
- se vor considera toate prevederile din SR EN 1992-1 + anexa naøionalã
- intervalele de valori includ æi abaterea din execuøie

Ciment Portland compozit cu zgurã æi calcar
(adaosuri ≤ 35%).

Beton preparat la betonierã sau manual (stâlpi,
grinzi, pereøi, planæee, centuri, æape, garduri, alei,
pavele, etc.)
Lucrãri de zidãrie æi tencuialã (pe toate tipurile
de suport: beton, zidãrie, cãrãmidã, BCA),
æape interioare.

Liant pentru zidãrie

Coroziune datoratã clorurilor
Coroziune indusã
prin carbonatare

Cloruri din alte
surse decât
apa de mare

Cloruri din apã
de mare

Atac îngheø-dezgheø

Solicitare
mecanicã prin
uzurã

Atac chimic

XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 Xd2 Xd3 Xs1 Xs2 Xs3 Xf1 Xf2 Xf3 Xf4 Xa1 Xa2* Xa3* Xm1 Xm2 Xm3
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CEM II BM
(S-LL) **

CP 012-1
Agrement
tehnic

x

x

x

x

x

x

0

0

x

0

0

x

x

0

0

x

0

0

x

0

0

CEM II BM
(S-v)

CP 012-1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Agrement
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
tehnic
* În caz de atac chimic sulfatic la clasele de expunere XA2 si XA3 este obligatorie utilizarea cimenturilor rezistente la sulfaøi.
** Structo® æi Structo® Plus
Se poate utiliza

Nu se utilizeazã

Produse Holcim

Tabel preluat din CP 012-1:2007 (completat de Holcim România)

Tabel preluat din SR EN 1992-1: 2008

Valori limitÃ pentru clase expunere atac chimic
Caracteristici chimice

Metode de încercÃri
de referinØÃ

XA1

Ape de suprafaøã æi subteraneuprafaØÃ Æi subterane

XA3

SO 42-, mg/l

SR EN 196-2

≥ 200 æi ≤ 600

600 æi ≤ 3000

3000 æi ≤ 6000

pH

ISO 4316

≤ 6,5 æi ≥ 5,5

5,5 æi ≥ 4,5

4,5 æi ≥ 4,0

CO2 agresiv, mg/l

EN 13577

≥ 15 æi ≤ 40

40 æi ≤ 100

100 pânã la saturaøie

NH4 , mg/l

SR ISO 7150-1 sau SR ISO
7150-2

≥ 15 æi ≤ 30

30 æi ≤ 60

60 æi ≤ 100

Mg , mg/l

SR ISO 7980

≥ 300 æi ≤ 1000

1000 æi ≤ 3000

3000 pânã la saturaøie

SO 42-, mg/kg a total

SR EN 196-2b

≥ 2000 æi ≤ 3000

3000c æi ≤ 12000

12000 æi ≤ 24000

DIN 4030-2

200
Baumann Gully

+

2+

SoluprafaØÃ Æi subterane
Aciditate, ml/kg

Notele A,B æi C sunt explicitate în CP 012-1:2007, tabelul 2
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XA2

Construcøii individuale

Nu sunt întâlnite în practicã
Tabel preluat din CP 012/1:2007

Construcøii individuale
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Greæelile din diferite etape ale realizãrii structurilor
din beton (proiectare, executare, exploatare)
au întotdeauna consecinøe asupra rezistenøei æi
durabilitãøii construcøiilor.
Indiferent de tipul de beton folosit la construcøiile
rezidenøiale individuale – de staøie sau preparat la
minibetonierã - cimenturile Holcim sunt soluøia
potrivitã pentru producerea acestuia.
Sunt cimenturi produse în unele din cele mai
performante fabrici din Europa, care rãspund cerinøelor
din standardul SR EN 197-1, având calitatea permanent
monitorizatã atât la fabricare cât æi în aplicaøii.
Cimenturile Holcim sunt materiale de construcøii
sustenabile, fapt confirmat de certificarea

internaøionalã obøinutã de Holcim România conform
BES 6001 - Standard de sustenabilitare æi mediu.
Aceastã certificare dovedeæte preocuparea Holcim
de a aplica principiile sustenabilitãøii în fabricarea
cimentului, acøionând responsabil din punct de
vedere social æi al mediului, de la achiziøia materiilor
prime æi gestionarea proceselor de fabricaøie æi pânã
la livrarea produselor.

Cimentul Structo® Plus este alegerea idealã pentru toate tipurile de construcøii rezidenøiale, un produs recomandat de:
• Clasa de rezistenøã superioarã, ce depãæeæte rezistenøele finale cerute de standard - 42,5 N/mm2.
• Calitate înaltã æi constantã, garantatã de tehnologiile de ultimã generaøie din fabricile Holcim România æi de cea mai
profesionistã echipã din industrie.
Avantajele utilizãrii Structo® Plus:
• Eficienøa. Betonul realizat cu Structo® Plus se toarnã æi se compacteazã rapid æi uæor.
• Productivitatea. Elementele turnate cu Structo® Plus se pot decofra mai repede.
•D
 urabilitatea construcøiei. Betonul realizat cu Structo® Plus umple rapid æi eficient cofrajele,
înglobeazã perfect armãtura æi nu are defecte ascunse.
• Siguranøa lucrului bine fãcut. Structurile turnate cu cimentul Structo® Plus sunt compacte,
iar suprafeøele netede.
• Posibilitatea de a construi în orice anotimp. Chiar æi în perioadele friguroase.

Astfel, Holcim îæi sprijinã clienøii sã construiascã clãdiri
sustenabile care pot fi certificate în cadrul unor scheme
de certificare pentru clãdiri verzi, precum BREEAM
(Marea Britanie) æi LEED (Statele Unite).
Cimenturile Holcim sunt livrate la vrac sau la sac în
funcøie de tipul lucrãrii, modul de realizare etc.
Produsele noastre la vrac sunt ideale pentru producerea
betonului în staøiile de betoane, în timp ce produsele
noastre la sac - cimentul Structo® Plus – CEM II BM
(S-LL) 42,5N – æi liantul special Tenco® – Mc 12,5 - sunt
soluøia potrivitã pentru toate elementele de construcøie
uzuale æi pentru lucrãrile de zidãrie æi tencuialã.

Construcøii individuale

Construcøii individuale

O structurã durabilã trebuie sã îndeplineascã cerinøele
de exploatare, rezistenøã æi stabilitate pe parcursul
întregii sale durate de serviciu. Betonul este un
material de construcøie excelent æi durabil cu condiøia
sã fie realizat æi utilizat corect.

Liantul special Tenco® este soluøia idealã pentru lucrãrile de zidãrie æi tencuialã, putând fi folosit în aplicaøii care
acoperã toate tipurile de blocuri de zidãrie æi suprafeøe - inclusiv polistiren.
Avantajele oferite de Tenco®:
• Prepararea mai uæoarã a mortarelor. Tenco® este un liant aditivat, nu trebuie adãugat decât
nisip æi apã pentru obøinerea mortarului ideal.
• Aderenøa superioarã a mortarului la toate straturile suport.
• Lucrabilitatea. Materialul preparat cu Tenco® îæi pãstreazã foarte bine lucrabilitatea.
• Tencuiala finalã nu mai necesitã gletuire, în cazul utilizãrii nisipului de pânã la 1 mm.
• Tencuieli estetice, într-o gamã variatã de nuanøe, prin utilizarea pigmenøilor
(cu respectarea strictã a recomandãrilor producãtorilor de pigmenøi).
• Realizarea lucrãrilor atât manual cât æi mecanizat.

Clasa mortarului de zidÃrie
M 10 Z
M5Z
M 2.5 Z

suportul pe care este recomandat sÃ se aplice TENCO®

Clasa mortarului de zidÃrie

suportul pe care este recomandat
sÃ se aplice TENCO®

SuprafaØa peretelui

cãrãmidã, beton

Exterior, interior*

cãrãmidã, beton

Interior

BCA

Exterior

BCA

Interior

M 100 T

Structo® Plus
Elemente structurale din
beton æi beton armat
Produse prefabricate mici

M 50 T
M 25 T

Tenco®
Lucrãri de zidãrie,
tencuialã æi æape curente

cãrãmidã, beton

cãrãmidã, beton, BCA
BCA

Consum pe suprafaøa de perete
SuprafeØele care pot fi acoperite cu mortare de tencuialÃ, utilizÂnd un sac Tenco® de 40 kg sunt:
Clasa mortarului

M 100 T
M 50 T
M 25 T

SuprafaØa acoperitÃ (mp)
9
11
16

Grosimea stratului de acoperire luat în considerare pentru tabelul de mai sus este de 10 mm

OBS: Reøetele orientative pentru produsele Structo® Plus æi Tenco® se regãsesc pe spatele sacilor.
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Construcøii individuale

Punerea în operã a betonului
Prevederi din proiect

Caracteristicile pertinente ale betonului, pentru
asigurarea îndeplinirii de cãtre construcøie a cerinøei
esenøiale « rezistenøa mecanicã æi stabilitate », se
realizeazã æi se pot determina abia dupã un timp de
la punerea în operã, fapt care conduce la necesitatea
respectãrii cu stricteøe a condiøiilor de punere în operã.

Prevederile minime care trebuie sã fie conøinute în
proiecte sunt prezentate în anexa B a normativului
NE012/2-2010 „Normativ pentru executarea lucrãrilor
din beton”.

Pentru punerea în operã a betonului, indiferent de categoria de importanøã a construcøiilor
æi de clasa de verificare, trebuie specificate:

• condiøii principale pentru beton
> clasa de rezistenøã
> alte condiøii specifice, dupã caz (clase de lucrabilitate, de permeabilitate, de gelivitate, conøinut de aer oclus æ. a.)
• condiøii pentru betonul proaspãt, dacã este cazul (de ex. menøinere a lucrabilitãøii un timp mai îndelungat;
timp de prizã redus etc.)
• determinãrile care trebuie efectuate pe betonul proaspãt

• epruvetele necesare pentru elemente sau pãrøi de construcøie, în vederea verificãrii pentru betonul întãrit
• amplasarea rosturilor de turnare sau condiøia explicitã a turnãrii continue
• modul de protecøie æi tratare a betonului
• condiøii privind decofrarea
> termene sau rezistenøe minime ale betonului
> menøinerea sprijinirilor
• stabilirea punctelor de oprire, pentru turnarea betonului, tratarea æi protecøia
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Holcim (România) S.A.
Calea Floreasca nr. 169 A
Clãdirea B, Etajul 7
Sector 1, RO 014459
Bucureæti, România
www.holcim.ro
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