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La execuÆia lucrårilor de construcÆii este obligatorie respectarea: 

� legii 10/1995 – Legea calitåÆii în construcÆii;

� tuturor standardelor çi normativelor în vigoare privind construcÆia,

controlul çi recepÆia lucrårilor;

� proiectului de execuÆie;

� tipului de ciment prevåzut prin proiect;

� dozajelor de ciment, agregate, apå çi aditivi;

� clasei betonului prevåzutå prin proiect;

� clasei mortarului prevåzutå prin proiect.

AGREGATE

CARPAT AGREGATE

Bucharest Business Park

Ços. Bucureçti-Ploieçti nr. 1A,

Intrarea C, Etajul 1, Sector 1, Bucureçti 

013681 România

Tel.: 021 311 59 83/ 84 /85

Fax: 021 311 59 82; 021 311 57 83 

e-mail: carpatagregate@carpatagregate.ro

Balastiera Ghioroc

317135 comuna Ghioroc, judeÆ Arad

Tel:  +40 257 461 129

Fax: +40 257 461 129

Cariera Bråniçca

337270 comuna Ilia, judeÆ Hunedoara

Tel:  +40 254 282 177

Fax: +40 254 282 177

Cariera Çoimoç

315402 Lipova, judeÆ Arad

Tel:  +40 257 561 732

Fax: +40 257 563 349

Cariera AciuÆa

317261 comuna PleçcuÆa, judeÆ Arad

Tel:  +40 257 318 042

Fax: +40 257 225 386

Cariera Maidan

325602 comuna Brådiçoru de Jos, judeÆ Caraç Severin

Tel:  +40 254 227 106

Fax: +40 254 225 386

Cariera Porceni - Bumbeçti Jiu

215100 comuna Bumbeçti-Jiu, judeÆ Gorj

Tel:  +40 253 464 557, +40 253 464 558

Fax: +40 253 464 557

Balastiera Slåtioara

237410 Slåtioara, judeÆ Olt

Tel:  +40 249 413 978

Fax: +40 249 413 978

Balastiera Milcoiu

247415 comuna Nicolae Bålcescu, judeÆ Vâlcea

Tel: +40 249 413 978

Fax: +40 249 413 978

Balastiera Cornetu - Lac Mihåileçti

77070 comuna Cornetu, judeÆ Ilfov

Tel:  +40 21 468 91 41

Fax: +40 21 468 91 77

Balastiera Buriaç - Periç

107430 Sat Podu Våleni, comuna Poienarii Burchii,

judeÆ Prahova

Tel:  +40 244 486 545

Fax: +40 244 486 545

Cariera Malnaç

527118 comuna Malnaç Båi, judeÆ Covasna

Tel: +40 267 379 280

Fax: +40 267 379 280

Balastiera Feldioara

507065 comuna Feldioara, judeÆ Braçov

Tel:  +40 268 265 203

Fax: +40 268 265 203

Balastiera Doaga

627143 Doaga, comuna Garoafa, judeÆ Vrancea

Tel:  +40 237 260 389

Fax: +40 237 260 976

Cariera Iglicioara - Turcoaia

827230 comuna Turcoaia, judeÆ Tulcea

Tel: +40 724 551 652

Adrese



Aceastå prezentare se adreseazå clienÆilor

CARPATCEMENT HOLDING, echipelor de

constructori, studenÆilor, elevilor çcolilor

profesionale de construcÆii, precum çi tuturor

celor interesaÆi de lucråri de construcÆii de

micå anvergurå, tencuieli çi finisaje.  

Pentru construirea casei tale îÆi

recomandåm så alegi soluÆii tradiÆionale,

care au trecut proba timpului în condiÆiile

seismice çi de climå ale Æårii noastre.  

Aceste soluÆii implicå folosirea cimentului

ca material ce intrå în compoziÆia

betonului, singurul material de construcÆii

a cårui rezistenÆå creçte în timp. 

Betonul de ciment reprezintå un amestec

omogen de ciment, apå çi agregate în care,

dupå necesitåÆi çi în conformitate cu

prevederile proiectului, se pot introduce

aditivi.

Aditivii sunt produse chimice care

îmbunåtåÆesc çi modificå proprietåÆile

betonului în stare proaspåtå sau întåritå.

Aditivii se adaugå în beton în cantitåÆi sub 5%

substanÆå uscatå faÆå de masa cimentului.

Betonul poate îmbråca forme diverse, uneori

neobiçnuite. Prin turnare direct pe çantier în

cofraje speciale sau folosind prefabricate se

pot obÆine forme arhitectonice spectaculoase.

Introducere
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HeidelbergCement este lider mondial în

domeniul materialelor de construcÆii, fiind în

acelaçi timp unul dintre primii producåtori de

ciment din lume. Acest fapt este dovedit atât

prin capacitatea ridicatå de producÆie, prin

calitatea produselor, cât çi prin respectarea

standardelor de protecÆie a mediului

înconjuråtor. Compania a fost fondatå în anul

1873 în Heidelberg. La începutul anilor ‘60

HeidelbergCement era operaÆionalå doar pe

piaÆa din sudul Germaniei. Extinderea sa peste

hotarele Germaniei s-a fåcut la sfâçfitul anilor ‘70

prin  participarea în cadrul firmei franceze

producåtoare de ciment Vicat çi prin preluarea

companiei producåtoare  de ciment Lehigh

Portland Cement din Statele Unite ale Americii.

Expansiunea HeidelbergCement nu s-a oprit

înså aici. Schimbårile politice din Europa

Centralå çi de Est au generat investiÆii

considerabile ale HeidelbergCement, în

special în Cehia, Polonia, Ungaria, CroaÆia,

România, Bosnia-HerÆegovina, Ucraina çi

Rusia. Volumul de afaceri al

HeidelbergCement s-a dublat în 1993 prin

preluarea companiei belgiene CBR,

iar achiziÆionarea companiei Scandinavian

Scancem în 1999 a determinat crearea

de noi pieÆe în nordul Europei, în Anglia,

Africa çi Asia.

AchiziÆionarea capitalului majoritar al

holdingului indonezian Indocement în

primåvara lui 2001 a determinat creçterea

semnificativå a capacitåÆii de producÆie a

HeidelbergCement.

În cele 50 de Æåri în care este prezent, Grupul

HeidelbergCement deÆine 1.500 de fabrici

unde lucreazå peste 42.000 de angajaÆi. În

2004, cifra de afaceri a Grupului  s-a ridicat la

6,9 miliarde euro iar vânzårile de ciment la

circa 65 milioane tone.

Pentru mai multe detalii vizitaÆi:

www.heidelbergcement.ro

Grupul HeidelbergCement
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Grupul HeidelbergCement în România

Cu un total al investiÆiilor de peste 240

milioane euro çi cu un numår de 2.500 de

angajaÆi, HeidelbergCement este unul dintre

cei mai importanÆi investitori germani din

România.

În România, HeidelbergCement este prezent din

1998, în producÆia de ciment, betoane çi

agregate prin companiile CARPATCEMENT

HOLDING, CARPAT BETON, respectiv

CARPAT AGREGATE. Toate cele trei divizii ale

HeidelbergCement  folosesc tehnologii

inovative çi au ca obiectiv major promovarea

unor standarde înalte de calitate. 

Prima achiziÆie HeidelbergCement în România

a fost fåcutå în 1998: fabrica de la Taçca,

lângå Bicaz. 

Procesul achiziÆiilor a continuat çi în urmåtorii

ani, astfel cå, în 2000, Grupul a preluat çi

fabrica de la Deva.

În anul 2002 HeidelbergCement a devenit

acÆionar majoritar al fabricii din Fieni, fondatå în

1914 çi care dispune de o capacitate de

producÆie de 1,2 milioane tone de ciment pe an. 

Prin aceastå ultimå achiziÆie,

HeidelbergCement a devenit lider

incontestabil pe piaÆa cimentului din România.

În iulie 2004,  ca urmare a încheierii fuziunii

între cele 3 fabrici çi compania de

management Carpatcement România SRL, s-

a format S.C. CARPATCEMENT HOLDING

S.A. care este proprietarul çi operatorul

fabricilor de ciment.

Cimenturile produse în fabricile

HeidelbergCement din România se

comercializeazå sub numele

CARPATCEMENT
®
. 

Calitatea cimenturilor noastre este atestatå în

conformitate cu Legea 10/1995 (Legea privind

Calitatea în ConstrucÆii) prin DeclaraÆii de

Conformitate eliberate pentru fiecare lot de

ciment livrat clientului.

În toate cele trei fabrici sunt implementate çi

certificate, de cåtre un organism neutru de

certificare, Sisteme de Management al

CalitåÆii în conformitate cu ISO 9001:2000.

ProtecÆia mediului reprezintå o prioritate

absolutå pentru HeidelbergCement, acesta

fiind membru activ al Consiliului Mondial de

Afaceri pentru Dezvoltare Durabilå. 

În cadrul proceselor tehnologice de fabricaÆie

çi expediÆie a cimentului sunt respectate cele

mai exigente standarde din domeniul

protecÆiei mediului.

3

P
r
e

z
e

n
t
a

r
e

a
 
c

o
m

p
a

n
ie

i 
 
 
 



În data de 30 mai 2005, S.C.

CARPATCEMENT HOLDING S.A. a primit în

mod oficial Certificatele prin care se atestå

implementarea la nivel de holding a

Sistemului de Management Integrat Calitate -

Mediu - Sånåtate çi Securitate în Muncå 

(ISO 9001:2000, 14001:1996

çi OHSAS 18001:2004).

De asemenea, organizaÆia noastrå a obÆinut

Certificatele de Conformitate “CS” pentru

fiecare produs din gama de cimenturi

CARPATCEMENT
®
.

Certificårile obÆinute reprezintå confirmarea

respectårii angajamentelor noastre referitoare

la calitatea produselor çi serviciilor, protecÆia

mediului înconjuråtor çi asigurarea celor mai

bune condiÆii de muncå angajaÆilor noçtri.

ReputaÆia noastrå se bazeazå pe produse

çi servicii de calitate.

CARPATCEMENT HOLDING, CARPAT

BETON, çi CARPAT AGREGATE, cele trei

companii ale Grupului acoperå în România o

parte semnificativå a domeniului materialelor

de construcÆii.

CARPATCEMENT HOLDING deÆine çi

opereazå fabricile de ciment de la Bicaz,

Deva çi Fieni.

Compania produce çi comercializeazå

cimenturile CARPATCEMENT
®
. 

CARPAT BETON deÆine 10 staÆii de betoane

din diferite oraçe ale Æårii, având o bunå

acoperire a teritoriului.

CARPAT AGREGATE exploateazå çi

comercializeazå agregate concasate çi

naturale din 7 cariere çi 7 balastiere. 

Pentru mai multe detalii vizitaÆi:

www.heidelbergcement.ro

Grupul HeidelbergCement în România
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Toate cele trei fabrici de ciment deÆinute de

HeidelbergCement în România sunt reunite

sub un singur nume: CARPATCEMENT
®
. 

Fabrica de ciment de la Taçca, lângå Bicaz

s-a înfiinÆat în anul 1951. Construirea acestei

fabrici s-a impus ca urmare a cererii masive

de ciment în construcÆiile hidrotehnice,

în construcÆiile civile, industriale, edilitare,

în modernizarea çi dezvoltarea reÆelei de

drumuri, precum çi pentru realizarea pe râul

BistriÆa a primei mari hidrocentrale din

România.

Imediat dupå achiziÆionarea pachetului

majoritar de acÆiuni de cåtre Grupul

HeidelbergCement în 1998, aici a fost

demarat un amplu program de investiÆii privind

toate aspectele procesului de producÆie,

protecÆia mediului etc.

Fabrica de ciment de la Chiçcådaga este

situatå în apropierea oraçului Deva, judeÆul

Hunedoara. ÎnfiinÆatå în 1972, fabrica a fost

puså în funcÆiune în 1976. În aprilie 2000, ca

urmare a unei achiziÆii indirecte, compania

devine membrå a Grupului

HeidelbergCement.

În octombrie 2002, HeidelbergCement a preluat

pachetul majoritar de acÆiuni la Tagrimpex Romcif

Fieni. Astfel, fabrica din Fieni a devenit ultimul

membru al Grupului în România.

HeidelbergCement reuçeçte astfel så acopere

prin capacitåÆile sale de producÆie fiecare

provincie tradiÆionalå a României.

Pentru mai multe detalii vizitaÆi:

www.heidelbergcement.ro

CARPATCEMENT HOLDING
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Compania CARPAT BETON reprezintå

siguranÆa çi competenÆa unui vast concept de

servicii, care acoperå întreaga gamå de

cerinÆe ale clienÆilor, de la consultanÆå în

domeniul de aplicare pânå la oferirea de

soluÆii eficiente de finalizare a proiectelor. 

StaÆiile CARPAT BETON sunt specializate

în producerea de betoane, betoane aditivate,

çape çi mortare, fiind în måsurå så livreze

aceste produse în cantitåÆi, tipuri çi calitatea

cerute de beneficiari. 

Pentru transportul betonului societåÆile

noastre oferå clienÆilor automalaxoare noi, de

capacitåÆi diverse, precum çi pompe de beton

noi pentru punerea în operå.

Chiar çi în timpul iernii staÆiile noastre îçi pot

continua activitatea, fiind dotate cu instalaÆii

de încålzire pentru apå çi agregate. 

Avem în dotare staÆii noi, Liebherr, cu

tehnologie de ultimå orå pe plan mondial,

comandate prin calculator, procesul fabricårii

betonului fiind controlat în cel mai mic detaliu.

StaÆiile noastre sunt deservite de personal

calificat, lucrându-se în conformitate cu noile

norme europene.

CARPAT BETON coordoneazå divizia de

betoane a Grupului HeidelbergCement în

România, respectiv 10 staÆii de betoane:

Bucureçti (3), Timiçoara, Ploieçti, Iaçi, Braçov,

Piteçti, Bacåu çi Oradea.

Succesul nostru se bazeazå pe satisfacÆia

çi succesul clienÆilor noçtri. 

Pentru mai multe detalii vizitaÆi:

www.heidelbergcement.ro

CARPAT BETON

6



Grupul HeidelbergCement a devenit

principalul producåtor de agregate din

România prin achiziÆionarea pachetului

majoritar de acÆiuni a 8 companii

producåtoare de agregate localizate în partea

de sud çi centralå a României. În urma

procesului de fuziune, la 1 Aprilie 2002, a fost

înfiinÆatå o singurå societate, CARPAT

AGREGATE. 

În prezent, compania noastrå opereazå în 14

centre de profit, având sediul central la

Bucureçti. CARPAT AGREGATE are ca

activitate principalå producerea çi

comercializarea agregatelor naturale çi

concasate, de diferite dimensiuni: nisip,

pietriç, mårgåritar çi piatrå concasatå, folosite

în industria materialelor de construcÆii.

Extragerea çi procesarea pietrei se realizeazå

în cariere çi balastiere proprii.

Cele 14 centre de profit sunt:

Cariere: Iglicioara (jud. Tulcea), Malnaç (jud.

Covasna), Porceni (jud. Gorj) Bråniçca (jud.

Hunedoara), Çoimoç (jud. Arad), AciuÆa (jud.

Arad), Maidan (jud. Caraç Severin)

Balastiere: Doaga (jud. Focçani), Feldioara

(jud. Braçov), Buriaç (jud. Ilfov), Cornetu (jud.

Ilfov), Slåtioara (jud.Olt), Milcoiu (jud. Vâlcea),

Ghioroc (jud. Arad)

CARPAT AGREGATE a devenit aståzi

principalul furnizor pentru cele mai importante

lucråri de infrastructurå (autostråzi, linii de

cale feratå, construcÆii civile pentru centre de

afaceri, aeroporturi).

CARPAT AGREGATE oferå produse care se

încadreazå în parametrii de calitate impuçi de

standardele româneçti çi de documentele

emise de diferite organisme de certificare a

calitåÆii. 

Calitatea produselor CARPAT AGREGATE

este în conformitate cu STAS 1667/1984

(Agregate naturale grele pentru betoane çi

mortare cu lianÆi minerali) çi SR 662/2002

(Lucråri de drumuri. Agregate de balastierå.

CondiÆii de calitate) pentru agregatele din

balastiere çi   SR 662/2001 (Agregate

naturale çi piatrå prelucratå pentru lucråri de

drumuri. CondiÆii tehnice de calitate) çi SR

2246/1996 (Piatrå spartå pentru balastarea

liniilor de cale feratå) pentru agregatele din

cariere.

Pentru mai multe detalii vizitaÆi:

www.heidelbergcement.ro

CARPAT AGREGATE
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Datå fiind nevoia unei urmåriri riguroase a

cheltuielilor de transport, pentru a veni în

întâmpinarea clienÆilor ce nu au mijloace de

transport proprii pentru o livrare promptå çi cu

efort cât mai mic din partea lor, din anul 2003

a fost externalizatå activitatea de transport

prin înfiinÆarea CARPAT CEMTRANS.

Compania asigurå transportul cimentului cu

autovehicule specializate din parcul propriu

sau închiriate.

Începând cu 1 martie 2005, CARPAT

CEMTRANS, a înfiinÆat un dispecerat unde se

primesc comenzile, pentru transporturile de

ciment la nivel naÆional.

Numårul de telefon la care se primesc

comenzile, este 0800 800 201, apelabil gratuit

din reÆeaua ROMTELECOM.

Programul de lucru al acestui dispecerat

este de luni pâna vineri între orele 07 - 21, iar

sâmbåta între orele 07 - 15.

Pentru mai multe detalii vizitaÆi:

www.heidelbergcement.ro

CARPAT CEMTRANS
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CORESPONDENæA CLASEI BETONULUI PREVÅZUTÅ PRIN SR EN 206-1:2002 CU CLASA

BETONULUI CONFORM NORMATIVULUI C140/1986.

MARCA BETONULUI ECHIVALENTÅ.

CORESPONDENæA MARCÅ BETON - CLASÅ BETON - CLASÅ NOUÅ BETON

(pentru betoane de maså volumicå normalå çi betoane grele)

-

B50

B75

B100

B150

B200

B250

B300

B350

B400

B450

-

B500

-

B600

-

-

-

-

-

-

-

-

Marcå

echivalentå

beton

Bc 2.5

Bc 3.5

Bc 5

Bc 7.5

Bc 10

Bc 15

Bc 20

Bc 22.5

Bc 25

Bc 30

Bc 35

-

Bc 40

-

Bc 50

-

-

-

-

-

-

-

-

Clasa betonului

conform normativului

C140/86

-

-

-

-

C 8/10(*)

C 12/15

C 16/20

-

C 20/25

C 25/30

-

C 30/37

-

C 35/45

C 40/50

C 45/55

C 50/60

C 55/67

C 60/75

C 70/85

C 80/95

C 90/105

C 100/115

Clase de rezistenÆå

la compresiune conform   

SR EN 206-1:2002

-

-

-

-

8

12

16

-

20

25

-

30

-

35

40

45

50

55

60

70

80

90

100

RezistenÆa

caracteristicå minimå pe

cilindri ø 150/300 (N/mm
2
)

-

-

-

-

10

15

20

-

25

30

-

37

-

45

50

55

60

67

75

85

95

105

115

RezistenÆa caracteristicå

minimå pe cuburi de

latura 150mm (N/mm
2
)

(*) - Clasa minimå de beton conform standardului SR  EN  206-1:2002 este C8/10

Beton
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Prezentul material îçi propune så analizeze

urmåtoarele etape tehnologice de punere în

operå a betonului simplu çi armat în cadrul

execuÆiei sau reparaÆiilor clådirilor din mediul

rural çi urban:

1.1. Lucråri pregåtitoare;

1.2. Alegerea momentului turnårii betonului;

1.3. Alegerea tipului de ciment;

1.4. Reguli minime de manevrare, transport

çi depozitare a cimentului în saci;

1.5. Alegerea agregatelor. CondiÆii minime

impuse agregatelor;

1.6. Alegerea apei de preparare;

1.7. Pregåtirea cofrajelor;

1.8. Armåturi – condiÆii generale;

1.9. Beton de egalizare. Turnarea betonului

de egalizare;

1.10. Betonul pentru fundaÆii, structuri de

rezistenÆå çi plançee. Prepararea

betonului;

1.11. Turnarea betonului;

1.12. Compactarea betonului;

1.13. Decofrarea elementelor de beton simplu

sau armat;

1.14. Måsuri de protecÆie a betonului în

situaÆii speciale.

1.15. ProtecÆia betonului dupå turnare çi

compactare;

Avertisment:

� Un beton bun (rezistent çi durabil) nu se

poate obÆine amestecând la întâmplare

ciment, agregate çi apå!

� Pericolul permanent la prepararea betonului

este så se ”suplimenteze” (faÆå de reÆetå)

cantitatea de apå de preparare pe motiv cå

astfel betonul devine mai uçor lucrabil sau

cå apa adaugatå suplimentar oricum se

evaporå.

� Nu ceda tentaÆiei de a adåuga apå în exces

în betoniera de çantier sau în autobetonierå

(cifå) aça încât descårcarea çi punerea în

operå ”så se facå mai uçor çi mai repede”!

1.1. Lucråri pregåtitoare

Se amenajeazå accesul pe çantier aça încât

så se poatå realiza o aprovizionare optimå çi

ritmicå cu materiale de construcÆii, cofraje,

armåturi, materiale de protecÆie etc., a

punctului de lucru;

Se identificå, se marcheazå çi se protejeazå

instalaÆiile subterane existente aça încât

acestea så nu fie distruse sau deteriorate pe

timpul lucrårilor. Se defriçeazå terenul. 

Beton

!
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Dacå este cazul, se executå demolåri ale

construcÆiilor existente în zonå (în baza

documentaÆiilor aprobate pentru aceasta).

Se îndepårteazå molozul.

Se realizeazå nivelarea terenului cu

asigurarea pantelor de scurgere a apei spre

un sistem de çanÆuri çi rigole aça încât

lucrårile (în special gropile de fundaÆii) så nu

fie inundate de ape din precipitaÆii;

Se traseazå cu precizie axele construcÆiei pe

teren în vederea execuÆiei såpåturii pentru

fundaÆie.

1.2. Alegerea momentului turnårii

betonului

Nu prepara çi nu turna beton la temperaturi

sub +5°C.

La temperaturi sub +10°C, betonul proaspåt

turnat este obligatoriu så fie protejat.

Asigurå-te din timp cå ai mijloacele de

protecÆie a betonului conform celor ce

urmeazå.

CondiÆiile optime de realizare a reacÆiilor

chimice care duc la întårirea betonului au loc

între +12 çi +22°C çi în prezenÆa unei umiditåÆi

suficient de mare.

1.3. Alegerea tipului de ciment

La execuÆie respectå tipul de ciment prevåzut

prin proiect.

Proiectantul este obligat så menÆioneze în

proiect tipul de ciment ce trebuie folosit în

compoziÆia betonului. Pentru påmânturi care

prezintå un conÆinut mare de sulfaÆi sau cloruri

(”såråturi”) în proiectare este necesarå

acordarea unei atenÆii speciale alegerii tipului

de ciment. 

Pentru elemente de construcÆii aflate în zona

litoralului se impun çi trebuie respectate la

execuÆie condiÆii speciale.

Pentru execuÆie îÆi recomandåm så utilizezi

cimenturile CEM II CARPATCEMENT
®

produse în fabricile din Fieni, de la Bicaz çi

Deva.

Pentru turnare pe timp cålduros sunt

obligatorii måsuri speciale. Asigurå-te

cå ai mijloacele de protecÆie a

betonului conform celor ce urmeazå.

Asigurå-te cå temperatura nu este în

scådere, aça încât temperaturile

negative sau apropiate de 0°C så te

surprindå în momentul turnårii;

Beton
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Prin standardul de produs se impune ca rezistenÆa la compresiune la vârsta de 2 zile så

fie mai mare sau egalå cu 10 N/mm
2
.  Acest ciment se preteazå ritmurilor ridicate de

execuÆie a structurilor din beton, tot timpul anului.

CEM = Ciment (prescurtare de la ciment

conformå cu SR EN 197-1);

II = Clasa cimentului:

cimenturi Portland compozite (se referå la

faptul cå în componenÆa sa intrå çi adaosuri

pe lângå clincherul Portland çi ghipsul

necesar reglårii timpului de prizå);

B = Conform SR EN 197-1, aratå proporÆia

în care se gåsesc adaosurile hidraulice.

NU SE REFERÅ LA CALITATEA SAU

REZISTENæA LA COMPRESIUNE A

CIMENTULUI. 

M = Aratå faptul cå acest tip de ciment

este un ciment compozit în care

adaosurile hidraulice sunt de douå tipuri 

- zgurå(S) çi cenuçå silico-aluminoaså(V)

32.5 = Reprezintå rezistenÆa minimå

standard la compresiune (exprimatå în

N/mm
2
) a cimentului la vârsta de 28 zile.

R = Aratå faptul cå acest ciment are

rezistenÆa iniÆialå mare.

Beton

IDENTIFICAREA CIMENTULUI CARPATCEMENT® CEM II/B-M (S-V) 32.5R:

Toate aceste cimenturi sunt fabricate în

conformitate cu standardul

SR EN 197-1:2002 care reprezintå

preluarea fårå modificåri a standardului

European EN 197-1:2000.

Aceste cimenturi sunt: 

� CEM II/A-S 32.5R, 

� CEM II/B-S 32.5R, 

� CEM II/B-M (S-V) 32.5R.
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