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CEM III/B 32,5 N-SR
szulfátrezisztens cement

Szulfátrezisztens cement hosszabb megmunkálhatósággal, szulfát-agresszív környezetben való 
betonozásra tervezve, mindenféle hagyományos betonhoz alkalmas. Alkalmazása lehetséges 
a nyári hónapokban is, valamint talajkapcsoló konstrukció esetében.

Jellemzés
A CEM III / B 32.5 N cement jellegzetes a kezdeti szilárdság lassabb növekedésevel, hét napos 
erőssége 17-23 MPa és normál erőssége 28 nap után, 42 és 50 MPa között.

Alkalmazhatósága
•  mélyen eresztett épületek alapja agresszivabb környezetben
•  földdel érintkező alapok és struktúrák
•  sima beton és vasbeton alsó és középső szilárdsági osztályok
•  stabilizálja az utak és az autópályák rétegeit
•  ipari padlók
•  kitöltő beton bennmaradó zsaluzatban

Előnyök
•  a szulfát agresszivitásával szembeni ellenálló képessége miatt a földeléses betonozásra 

alkalmas
•  a cement magas finomsága javítja a beton plaszticitását és szivattyúzhatóságát, megkönnyíti 

a beton simítását és egyszerűsíti a beton tárolását
•  alkalmas betonozásra meleg időben
•  a kezdeti szilárdságok standard növekedése minimalizálja az építkezés repedésének kockázatát
•  a hosszabb feldolgozási idő leegyszerűsíti a beton tárolását

Sokoldalú
szulfátrezisztens 
cement 

Fizikai és mechanikai jellemzők Norma
STN EN 197-1

CEMMAC 
CEM III/B 32,5 N-SR

Nyomószilárdság 2 napot követően (MPa) – 5 – 10

Nyomószilárdság 7 napot követően (MPa) ≥ 16 17 – 23

Nyomószilárdság 28 napot követően (MPa) ≥ 32,5 ≤ 52,5 42 – 50

A szilárdulás kezdete (percekben) ≥ 75 250 ± 50

Térfogat-állandóság – Le-Chatelier (mm) ≤ 10 0, - 1,5

SO3 tartalom (%) ≤ 4 2,7 ± 0,2 

Cl tartalom (%) ≤ 0,10 0,05 ± 0,03

A trikalcium-aluminát (C3A)  tartalma ebben a cementben kevesebb, mint 5%.
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Az STN EN 197-1 szabványban 
megengedett értéktartomány
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A nyomószilárdság időbeli lefolyása 

Minőség
A cement minőségét a TSÚS 
Bratislava felügyeli.

A CEMMAC az ISO 
9001:2008 szabvány szerint 
tanúsított minőségirányí-
tási rendszerben és az ISO 
14001: 2004 szabvány sze-
rint tanúsított környezetköz-
pontú irányítási rendszerben 
működik.


