
 

 
 

 
 

INDICAŢII TEHNICE PENTRU CIMENT CEM II/A-M(S-V) 42,5N 
Produs: CEM II/A-M(S-V) 42,5N, Ciment Portland compozit 
Clasa de rezistenţă: 42,5N conform normei EN 197-1:2011. 
Descrierea produsului şi destinaţia:  

Ciment CEM II/A-M(S-V) 42,5N  destinat realizării betoanelor şi mortarelor pentru toate lucrările de construcţii care 
se execută în condiţiile prevăzute de construire pentru construcţii complexe din beton armat sau nearmat (poduri, 
tuneluri, viaducte, construcţii locuinţe, execuţie elemente de beton prefabricate). Conţine minim 80% clincher de 
ciment Portland; până la 20% adaos mixt, combinaţie de zgură de furnal (S) şi cenuşă zburătoare (V); până la 5% 
ingredient suplimentar secundar (umplutură); regulator de priză (gips natural). Combinaţia dintre cantitatea şi tipul 
de adaosuri îi asigură rezistenţa cerută, iar la producerea betonului se prelucrează bine şi măreşte rezistenţa 
chimică cu o căldură de hidratare redusă în comparaţie cu cimentul Portland simplu.  
Instrucţiuni de utilizare: 

La dozare este necesară respectarea obligatorie a proiectului construcţiei de beton. La prepararea amestecului de 
beton este necesară utilizarea rezultatelor primei testări tip a betonului, a proiectului de beton, precum şi efectuarea 
controlului calităţii betonului, prevăzut prin norme. 
Caracteristici : 

Valorile caracteristice ale proprietăţilor mecanice, fizice şi chimice pentru cimentul CEM II/A-M(S-V) 42,5N şi 
cerinţele conform normei EN 197-1:2011. 

Caracteristici fizico-mecanice: CEM II/A-M(S-V) 42,5N Cerinţa normei 

Timp de priză iniţial (min) 190 ≥ 60 

Stabilitate (Le Chatelier) (mm) 0,5 ≤ 10 

Rezistenţa la compresiune după 2 zile (MPa) 23 ≥ 10 

Rezistenţa la compresiune la 28 zile (MPa) 55 ≥42,5 ≤ 62,5 

Caracteristici chimice:  

SO3 (%) 3,3 ≤ 3,5 

Cl-    (%) 0,007 ≤ 0,10 

Controlul calităţii: 

Procesul de producţie este parte a sistemului de management integrat certificat conform normelor internaţionale 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 şi ISO 50001:2018. Pe lângă controlul intern regulat al 
calităţii produsului în toate fazele de producţie, se efectuează şi un control independent de către Institut IGH d.d. 
Zagreb. Produsul este supus dovedirii conformităţii conform EN 197-1:2011. 
Certificatul de constanţă a performanţei: Emis de Institut IGH d.d. Zagreb Republica Croaţia 
Declaraţie de performanta: 2477 – CPR-2764-NC02-001 de la 01.09.2020. Declaraţia de performanţă 

disponibilă pe: www.nexe.hr/en / PRODUCTS&SERVICES/ Cement /Declaraţie de performanta CEM II/A-M(S-
V)42,5N (număr: 2477-CPR-2764-NC02-001) 
Livrare, transport şi depozitare: 

Livrarea cimentului în vrac se efectuează cu cisterne. 
Transportul cimentului în vrac se efectuează obligatoriu în cisterne uscate şi curate, fără impurităţi organice sau 
anorganice. 
Cimentul în vrac se depozitează în silozuri de beton sau metal izolate de condiţiile atmosferice. 
Se recomandă ca în acelaşi siloz să se depoziteze întotdeauna acelaşi tip de ciment, adică să nu se amestece 
tipurile de ciment. 
Termen de valabilitate: 3 luni de la data expedierii de pe buletinul de expediere cu respectarea condiţiilor de 

transport şi depozitare. 
 
ŢARA DE ORIGINE: REPUBLICA CROAŢIA 

 
Prezentele informaţii tehnice sunt în conformitate cu cele mai noi informaţii de care dispunem în acest moment, 
doar în scopul oferirii unor indicaţii de bază şi sunt supuse schimbării fără o înştiinţare prealabilă. Datele menţionate 
pentru compoziţia cimentului şi valorile din tabelul de proprietăţi sunt caracteristice şi aproximative.   
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H318    Provoacă leziuni oculare grave. 

H315    Provoacă iritarea pielii. 

H317    Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 

H335    Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 

P102    A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P280    Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie 
a ochilor/echipament de protecţie a feţei. 

P305+P351+P338+P310:  
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. 
Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu 
uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic. 

P302+P352+P333+P313:  
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. În caz de iritare a 
pielii sau de erupţie cutanată Consultaţi medicul. 

P261+P304+P340+P312  
Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. ÎN CAZ DE INHALARE: 
Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie 
confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ 
sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. 

P501  A se depozita conţinutul/containerul în conformitate cu regulementările 
naţionale. 


