
TO
PB

UI
LD

ER
 20

20
 |  

LA
U

RE
AC

I

66

Beton niskoemisyjny oraz beton 
zeroemisyjny jest wyrobem bu-
dowlanym spełniającym wyma-

gania normy: PN-EN 206+A1:2016-12 
i PN-B-06265:2018-10/Ap1.

Beton ZeroCO2 wytwarzany jest na 
bazie specjalnie zoptymalizowanej re-
cepty przy użyciu surowców natural-
nych posiadających niski ślad węglowy, 
przez co powstała w procesie produk-
cyjnym mieszanka betonowa, a następ-
nie stwardniały beton, charakteryzuje 
się bardzo niskim śladem węglowym.
Ślad węglowy betonu niskoemisyjnego 
klasy C30/37 został obniżony o 48%  
w stosunku do standardowego betonu 
towarowego. W przypadku  betonu ze-
roemisyjnego pozostały ślad węglowy 
zredukowany jest do zero CO2 poprzez 
kompensację w oparciu o wybrane 
projekty przyczyniające się do redukcji 
CO2 w atmosferze.

ZASTOSOWANIE 
Beton niskoemisyjny oraz zeroemi-

syjny produkowany przez wytwórnie 
betonu Lafarge Cement SA może być 
stosowany wszędzie tam, gdzie obec-
nie wykorzystywany jest beton towa-
rowy, w szczególności do wznoszenia 
konstrukcji betonowych i żelbetowych 
budynków oraz budowli. 

Może być też z powodzeniem uży-
wany do wytwarzania prefabrykatów 
betonowych oraz żelbetowych, a tak-
że elementów małej architektury.

ZALETY 
Beton niskoemisyjny jest wyrobem 

budowlanym bardzo silnie wspierającym 
zrównoważone budownictwo. Beton wy-
różnia się nieinwazyjnym wpływem na 
środowisko naturalne przy spełnieniu 
wszelkich wymagań dla betonów zwy-
kłych, zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-
12 i PN-B-06265:2018-10/Ap1. Be-
ton jest wyrobem budowlanym, który  
w 100% poddawany jest recyklingowi po 
zakończeniu jego cyklu życia, a następ-
nie uzyskane po tym procesie kruszywo 
naturalne może być ponownie wykorzy-
stane w innej inwestycji budowlanej. 

Wykorzystanie tego typu betonów 
zdecydowanie zmniejsza ślad węglo-
wy powstających budynków i budowli, 
przez co stają się one przyjaźniejsze 
dla środowiska.

Więcej informacji 
na stronie www.lafarge.pl

BETON NISKOEMISYJNY  
ORAZ BETON ZEROEMISYJNY

Lafarge w Polsce

Nasz cel to zrównoważona  
produkcja oraz związana  

z tym stała redukcja  
emisji CO2. 

W naszej ofercie znajdą Państwo  
dwie grupy produktów  

(beton niskoemisyjny i zeroemisyjny),  
dzięki którym możliwa jest  

redukcja śladu węglowego.

Podążaj dobrym śladem
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