OFERTA PRODUKTOWA
1. EkoBeton – betony popiołowe – mieszanki z betonu popiołowego o wytrzymałości
2,5 MPa; 5,0 MPa oraz 8,0 MPa. Betony popiołowe są zgodne z normą PN S 06103 Drogi
samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego.
2. Spoiwo hydrauliczne – mineralne spoiwo hydrauliczne i pucolanowe, stanowiące doskonałą
alternatywę

dla

cementu.

Stosowane

w

inżynierii

komunikacyjnej,

budownictwie

kabaturowym, ziemnym (do stabilizacji), budownictwie podziemnym, do zestalania odpadów
przemysłowych. Spoiwo wytwarzane jest w trzech klasach: SPOIMAX 5,0; SPOIMAX 12,5;
SPOIMAX 22,5.
3. Mieszanka popiołowo-żużlowa EkoBeton – mieszanina EkoBeton o kontrolowanych
parametrach,

spełniająca

wymagania

dla

mieszanin

popiołowo-żużlowych

zawartych

w PN-S-02205. Mieszanina może być stosowana do budowy nasypów i wykonywania zasypek
inżynierskich lub jako podsypka pod elementy betonowe oraz jako kruszywo uszorstniające do
usuwania śliskości zimowej nawierzchni drogowych.
4. Mieszaniny do przesłon przeciwfiltracyjncyh EkoBeton – gotowy produkt do
wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejącej w budownictwie wodnomelioracyjnym.
wykonywania

W

ofercie

przegród

posiadamy

przy

mieszaninę

użyciu urządzeń

Eko Beton

wiertniczych,

DSM

przeznaczoną

obrotowych

tzw.

do

metodą

wgłębnego mieszania gruntów DSM, CDMM, CSM oraz mieszaninę Eko Beton MIX
przeznaczoną do wykonywania szczelinowych pionowych przegród przeciwfiltracyjnych,
realizowanych metodą krokową lub metodą wykopu wąsko przestrzennego/szczeliny
ciągłej.
5. Popiół lotny EkoBeton W – popiół lotny do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym
zgodny z PN EN 14227-4. Stosowany do osuszania gruntów zawilgoconych oraz wykonywania
warstw ulepszonego podłoża i stabilizacji warstw konstrukcyjnych przy budowie nasypu.

Podane ceny są cenami netto loco Zakład Produkcyjny.
Istnieje możliwość negocjacji cen.

Produkt

Cena

Podbudowa EkoBeton2,5 MPa

26,00 zł/t

Podbudowa EkoBeton5,0 MPa

29,00 zł/t

Podbudowa EkoBeton8,0 MPa

38,00 zł/t

Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX 5,0

50,00 zł/t

Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX 12,5

120,00 zł/t

Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX 22,5

160,00 zł/t

Mieszanka popiołowo-żużlowa EkoBeton

10,00 zł/t

Mieszanka EkoBeton DSM

160,00 zł/t

Mieszanka EkoBeton MIX

400,00 zł/t

EkoBeton W

25,00 zł/t

Dział Sprzedaży:
tel/fax: (32) 627-50-27
tel. kom. 884-000-616
e-mail: biuro@PolskiPeton.pl
www.PolskiBeton.pl
Zakład produkcyjny znajduje się w Jaworznie.

Zapraszamy do współpracy!

