
CIMENT

TIpul CIMENTuluI 
 Ciment compozit CEM V/A (S-V) 42,5 N

CaraCTErIsTICa dEfINITorIE
Rezistenţă finală mare

doMENII dE uTIlIZarE alE CIMENTuluI
Conform studiilor UTCB pe baza cerinţelor din CP 012-1: 2007

 fundaţii din beton şi beton armat

 stâlpişori şi centuri din beton armat

 stâlpi şi grinzi din beton armat

 planşee din beton armat

 pereţi din beton armat

 Şape

ClasE dE BEToN
Clasele de beton indicate a se proiecta cu acest ciment:

C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37 

TErMEN dE ValaBIlITaTE
90 zile de la data însăcuirii, cu respectarea condiţiilor de transport 

şi depozitare specificate în normele în vigoare

 Ciment pentru 
betoane uzuale



CaraCTErIsTICI CIMENT
CaraCTErIsTICI ValoarE CoNforM

CoMpoZIŢIE

Clincher portland (%) 40÷64 sr EN 197-1

adaos – cenuşă zburătoare de termocentrală (%) 18÷30 sr EN 197-1

adaos - zgură de furnal (%) 18÷30 sr EN 197-1

Component minor (%) 0÷5 sr EN 197-1

CaraCTErIsTICI CHIMICE
Conţinut de sulfaţi (sub formă so3%) ≤ 3,5 sr EN 196-2

Conţinut de cloruri (%) ≤ 0,1 sr EN 196-2

CaraCTErIsTICI 
fIZICo-MECaNICE

Timp de priză iniţial (min) ≥ 60 sr EN 196-3

stabilitate (mm) ≤ 10 sr EN 196-3

rezistenţă la compresiune la 2 zile (Mpa) ≥ 10 sr EN 196-1

rezistenţă la compresiune la 28 zile (Mpa) ≥ 42,5 ≤ 62,5 sr EN 196-1

lIVrarE

Sac 40 kg, livrat în mijloace de transport auto sau vagoane CF

CErTIfICĂrI

Produsul este certificat CE conform standardului SR EN 197-1/2002  

rECoMaNdĂrI

• se vor respecta dozajul minim de ciment şi raportul A/C conform 

CP 012-1: 2007

• se vor respecta cerinţele privind transportul, turnarea, compactarea, 

tratarea (protecţia) şi decofrarea betonului

• nu se va turna beton sub temperaturi de 5˚ C fără aditivi antiîngheţ

MEdII/ ClasE dE EXpuNErE

Medii şi clase de expunere în care poate fi utilizat: X0, XC1÷XC4, XF1 

conform studiilor tehnice efectuate la UTCB în conformitate cu cerinţele 

CP 012-1: 2007

sTaNdard

SR EN 197/1 - 2002 - CIMENT - Partea 1

Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) SA
Str. Modrogan, nr. 20, Bucureşti, Sector 1 
Tel: +40 21 307 52 00 Fax: +40 21 312 09 45
www.lafarge.ro


