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Cimento Portland resistente aos sulfatos e à agua do mar

Principais campos de aplicação:
• Obras portuárias e marítimas.
• Betões degradados devido à corrosão das armaduras por
--cloretos de origem marinho
• Betão pré-esforçado, incluídos os pré-fabricados estruturais.
• Betão armado.
• EElementos estruturais préfabricados de betão armado.
• Betões para desencofragem e desmoldagem rápidas.
• Betão de alta resistência.

• Betão projetado.
• Betões expostos a ataque químico, aguas ácidas, sulfatos,
etc.
• Barragens de betão, quando se acrescenta um aditivo ao
--betão em quantidade suficiente.
• Betão aplicado em tempo frio.
• Betões prontos para reparações de urgência.
• Fundações de betão armado.

Conselhos de utilização:

• Cuidar o armazenamento. O granel será armazenado em lugar estanque.
• Extremar as precauções na dosagem (em peso), a amassadura e a cura.
• Período de eficácia declarado do agente de redução de Cr (VI):
O cimento contém um redutor de Cr (VI), assegurando um teor de Cr (VI) solúvel em água abaixo de 0,0002 % e o seu período
de eficácia declarado é:
- Fornecemento em sacos: Dois meses após a data que figura na embalagem, sempre que foram respeitadas as condições de
manuseamento e armazenagem: sacos fechados, em ambiente fresco e seco, protegidos da chuva, a humidade e as correntes
de ar, e preservados do contacto direto com o solo.
- Fornecemento a granel: Um mês após a emissão da nota de entrega, desde que o produto se encontra armazenado ou silo
estanque.
O período de eficácia declarado do agente de redução de Cr (VI) não será válido se houver manipulações posteriores para a
fabricação de produtos derivados do cimento conforme a directiva 2003/53/CE.
Para informação com mais detalhe, ver Códgo Estrutural e publicações da IECA e AENOR.

Fábrica Integral de Niebla
Votorantim Cementos España, S.A.

Especificações
Norma

Constituintes

95-100 %
0-5 %

Clinker
Minoritarios

Norma

Exigências químicas
015/001670
ER-0834/1997 - Fáb. Niebla

GA-2008/0084 - Fáb. Niebla

Expansibilidade (Le Chatelier):
Tempo de presa
Inicio
Final
Exigências mecánicas
Resistência à compressão
2 días
28 días

≥ 95 %
≤5%
Valor Habitual

≤ 5,0 %
Perda ao fogo
≤ 5,0 %
Resíduo insolúvel
≤ 3,5 %
Teor de sulfatos (SO3)
≤ 0,1 %
Cloretos
Cromo VI solúvel em água (UNE-EN 196-10) ≤ 0,0002 %
≤ 5,0 %
Tricálcico de Aluminato (C3A) de clínker
Exigências físicas

SST-0159/2011

Valor Habitual

< 3,0 %
< 1,0 %
< 3,5 %
< 0,04 %
< 0,0002 %
< 5,0 %

Norma

Valor Habitual

≤ 10 mm

< 2,5 mm

≥ 60 min
≤ 720 min

> 85 min
< 355 min

Norma

Valor Habitual

≥ 20,0 MPa
≥ 52,5 MPa

> 30,0 MPa
> 56,0 MPa

0099/CPR/A33/0537
UNE EN 197-1

003.001

MPa
60

Valor mínimo UNE-EN 197-1

Valor medio

50

Fornecimento:
•Sacos de 25 kg em palets
•A granel
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CEMENTOS COSMOS, S.A.

Oficina Central C/ Brasil, 56 | 36204 Vigo | Pontevedra
Telf. 986 269 000
www.votorantimcimentos.es

28 días

Contact Center
Telf. +34 886 086 031
pedidos@vcimentos.com
Whatsapp: 886 086 031

Informação técnica:
infocemento@vcimentos.com
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