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CEMEX – niezawodny partner
na ka˝dej budowie
CEMEX jest jednym z wiodàcych, globalnych producentów i sprzedawców cementu, betonu
towarowego, kruszyw oraz innych materiałów budowlanych.
Nasze działania koncentrujà si´ na najbardziej dynamicznych rynkach Êwiata
Naszà wizjà jest budowanie lepszego Êwiata dla przyszłych pokoleƒ
Naszà misjà jest sprostanie globalnym potrzebom Klientów oraz tworzenie wartoÊci dodanej dla
interesariuszy, stajàc si´ przy tym przedsi´biorstwem oferujàcym najbardziej wydajne i zyskowne
w Êwiecie rozwiàzania budowlane.

CEMEX został zało˝ony w 1906 roku.
Globalna skala działania oraz dobra
znajomoÊç lokalnych rynków sprawia,
˝e od ponad 100 lat dostarczamy wysokiej
klasy rozwiàzania budowlane, obecnie
w ponad 50 krajach Êwiata.

CEMEX globalny lider w bran˝y
• roczna produkcja: 97 mln ton cementu, 54 mln m3 betonu towarowego oraz ponad 168 mln ton kruszyw;
• 63 cementownie, ponad 2000 wytwórni betonu, udziały mniejszoÊciowe w 12 cementowniach;
• 391 zakładów kruszywowych;
• 223 centra dystrybucji làdowej oraz 72 terminale morskie;
• działalnoÊç w ponad 50 krajach na pi´ciu kontynentach;
• operacje biznesowe w ponad 100 krajach;
• ponad 50,000 pracowników na Êwiecie.

CEMEX w Polsce obecny od 2005 roku
• czołowy producent betonu towarowego (41 wytwórni);
• czołowy producent cementu (2 cementownie, 1 przemia∏ownia, 1 terminal);
• jeden z wiodàcych producentów kruszyw (8 zakładów);
• dynamiczny rozwój i innowacyjna strategia;
• prawie 1350 pracowników w Polsce.
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CEMEX – niezawodny partner
na ka˝dej budowie
CEMEX jest globalnym liderem w bran˝y materiałów budowlanych. Wobec stale rosnàcej potrzeby rozwoju
budownictwa, pomagamy zaspokajaç to zapotrzebowanie poprzez dostarczanie wysokiej jakoÊci produktów i usług naszym
Klientom oraz naszym społecznoÊciom na całym Êwiecie.

Aktualnie w CEMEX Polska eksploatowanych jest 8 złó˝ kruszyw.
Swojà działalnoÊç górniczà CEMEX Polska łàczy z troskà o Êrodowisko
naturalne i dbałoÊcià, aby zagospodarowanie przestrzenne terenów kopalni
nie spowodowało zaburzenia istniejàcych od wieków lokalnych ekosystemów.
Gwarantem osiàgni´cia zało˝onych celów jakoÊciowych jest wdro˝enie od roku
2008 systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). System ten zapewnia pełne
monitorowanie procesu produkcyjnego na poszczególnych etapach:
od wydobycia, przez proces przeróbki i transport do momentu dostarczenia
wyrobu do Klienta.
Nadrz´dnym celem wdro˝enia Zakładowej Kontroli Produkcji jest stworzenie
niezawodnych warunków do produkcji oraz dostarczanie wysokiej jakoÊci
kruszyw.

kamienio∏omy
kopalnie ˝wiru i piasku

Priorytetem firmy jest produkcja wyrobów z nale˝ytà dbałoÊcià o ich jakoÊç. W ramach „Kampanii JakoÊciowej” sà organizowane liczne szkolenia wewn´trzne, zwi´kszajàce ÊwiadomoÊç projakoÊciowà pracowników. Wiemy, ˝e ka˝dy pracownik
kreuje jakoÊç, dlatego tak wielkà wag´ przywiàzujemy do ciàgłego doskonalenia kadry na ka˝dym szczeblu organizacyjnym.

Zakłady dysponujà zapleczem laboratoryjnym umo˝liwiajàcym wykonywanie podstawowych badaƒ
produkowanych kruszyw tj:
• oznaczanie składu ziarnowego;
• oznaczanie zawartoÊci pyłów;
• oznaczanie kształtu ziaren;
• oznaczanie jakoÊci pyłów bł´kitem metylenowym;
• oznaczanie jakoÊci pyłów przy pomocy wskaênika piaskowego;
• oznaczanie kanciastoÊci kruszyw drobnych;
• oznaczanie odpornoÊci na rozdrabnianie metodà Los Angeles.
W zakresie badaƒ kruszyw CEMEX współpracuje z: Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Instytutem Techniki Budowlanej
w Warszawie, Akademià Górniczo-Hutniczà w Krakowie, Politechnikà Âwi´tokrzyskà, Laboratorium Drogowym Bureau Veritas
Polska- Dàbrowa Górnicza, Laboratorium FERROCARBO Sp. z o.o.- Kraków, Laboratorium In˝ynierii Làdowej Labotest
Sp. z o.o. – Katowice.
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Dbamy o jakoÊç produktów,
pomagamy zmniejszaç koszty
Kim jesteÊmy?
Dział Doradztwa Technicznego to zespół ludzi, którzy majàc do dyspozycji Centralne Laboratorium Betonu i Kruszyw oraz
bogate doÊwiadczenie, pragnà zapewniç Klientom CEMEX Polska najwy˝szà jakoÊç usług doradczych w zakresie optymalnego
zastosowania naszych produktów. Połàczenie wiedzy z narz´dziami, którymi dysponujemy, gwarantuje profesjonalnà
i niezawodnà obsług´ naszych Klientów.
Oferujemy wszechstronnà pomoc technologicznà w zakresie rozwiàzaƒ materiałowych oraz pomoc w badaniach
diagnostycznych i kontrolnych.

Skupiamy si´ głównie na:
• pomocy w opracowaniu i wdro˝eniu nowych produktów u Klienta, przy zastosowaniu rozwiàzaƒ materiałowych
oferowanych przez CEMEX Polska;
• opracowaniu recept na betony zwykłe i specjalne dla betonu towarowego i prefabrykacji;
• dostarczaniu Klientom CEMEX Polska aktualnych parametrów oferowanych przez nas produktów;
• rozpoznawaniu potrzeb Klientów CEMEX Polska, aby móc dostarczyç produkt spełniajàcy ich oczekiwania;
• organizowaniu szkoleƒ dla naszych Klientów i ich pracowników.

Co mo˝emy dla Ciebie zrobiç?
JeÊli jesteÊ naszym Klientem lub chciałbyÊ nim zostaç i nie wiesz, jaki produkt oferowany przez CEMEX Polska byłby
dla Ciebie odpowiedni albo potrzebujesz innej pomocy natury technologicznej
– nasi doradcy sà do Twojej dyspozycji.

Zespół JakoÊci i Doradztwa Kruszyw:
Mened˝er Zespołu JakoÊci i Doradztwa Kruszyw
Agnieszka Chojnicka
kom. 605 423 395
e-mail: agnieszka.chojnicka@cemex.com
Kierownik ds. JakoÊci i Doradztwa Kruszyw - Region Północ
Bartosz Badziàg
kom. 693 881 139
e-mail: bartosz.badziag@cemex.com
Kierownik ds. JakoÊci i Doradztwa Kruszyw - Region Południe
Iwona Wagner
kom. 601 695 467
e-mail: iwona.wagner@cemex.com
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Kopalnia Dolomitu
w Jaroszowcu

Kamieniołom Jaroszowiec zlokalizowany jest na terenie gminy Klucze niedaleko Olkusza, w odległoÊci 50 km na wschód
od Katowic. W kopalni produkowane sà piaski i grysy dolomitowe, mieszanki oraz tłuczeƒ dolomitowy.
Kopalnia dolomitu Jaroszowiec posiada wdro˝ony system Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzony Certyfikatem ZKP
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej, dzi´ki czemu firma zapewnia jakoÊç oraz powtarzalnoÊç uzyskiwanych
parametrów produkowanego asortymentu. Produkowane wyroby posiadajà znakowanie CE potwierdzajàce spełnienie norm
zharmonizowanych z Dyrektywà 89/106/EWG ʻWyroby budowlaneʼ. Badania typu zostały wykonane przez laboratorium
akredytowane Instytutu Techniki Budowlanej.
Zawiercie,
Ogrodzieniec

Miechów

Chechło

Olkusz

Kwaśniów Dolny
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Kraków
Wadowice

Bochnia
Myślenice

Tarnów

Klucze-Osada

Jaroszowiec
Zalesie
Golczowskie

Limanowa

Rabka-Zdrój

Nowy Targ

Nowy
Sącz

Klucze

Jaroszowiec

Pazurek

Krynica Zdrój

783

Zakopane

791

Olkusz

Bogucin Duży

Współrzędne GPS
Jaroszowiec
50,211 °N

19,354 °E

Kontakt
Kopalnia Dolomitu Jaroszowiec
32-312 Jaroszowiec
Kierownik Sprzeda˝y:
Andrzej Block
kom. 600 914 806
e-mail: andrzej.blockn@cemex.com
www.cemex.pl
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Dolomity Jaroszowiec

Firma CEMEX, jako jeden z wiodàcych producentów kruszyw, elastycznie dopasowuje si´ do
potrzeb dynamicznie zmieniajàcego si´ rynku, zachowujàc przy tym wra˝liwoÊç na wymagania
Klienta.

Dolomit – skała osadowa w´glanowa, zbudowana głównie z minerału o tej samej
nazwie. Nie zawiera kwarcu, dlatego charakteryzuje si´ bardzo dobrym
powinowactwem z asfaltem oraz zaczynem cementowym.

Kruszywa dolomitowe produkowane w zakładzie Jaroszowiec (koło Olkusza) spełniajà wymagania:
• norm polskich m.in. PN-S 06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
PN-86/B-06712 Kruszywa do betonu;
• europejskich PN-EN 12620 Kruszywa do betonu, PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni
dróg, lotnisk i innych nawierzchni przeznaczonych do ruchu, PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiàzanych i zwiàzanych
hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
• oraz wymagaƒ technicznych WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleƒ
na drogach krajowych.

Dzi´ki swoim właÊciwoÊciom, dolomity znajdujà szerokie zastosowanie w wielu gał´ziach
przemysłu:

Drogownictwo

Rolnictwo

Budownictwo

Hutnictwo

Ceramika

Materia∏y ogniotrwa∏e

Wysoka i stabilna jakoÊç kruszyw CEMEX wykorzystywanych w budownictwie i drogownictwie jest gwarancjà
wysokiej jakoÊci materiałów i obiektów budowlanych.
Przemys∏ chemiczny
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Stawiajàc na jakoÊç budujemy
przysz∏oÊç
Zło˝e dolomitów Jaroszowiec obejmuje dolomity nale˝àce do dwóch pi´ter strukturalnych.
Dolnà cz´Êç serii zło˝owej budujà paleozoiczne utwory dewonu (400 mln p.n.e.), a górnà mezozoiczne
utwory Êrodkowego triasu (200 mln p.n.e.). Dolomit z Jaroszowca charakteryzuje si´ wysokimi parametrami
wytrzymałoÊciowymi, o strukturze drobno – i Êredniokrystalicznej, barwy od ˝ółtoszarej do ciemnoszarej
i czarnej.

OFEROWANE PRODUKTY:
• grys 2/16 mm;

• piasek łamany 0/4 mm;

• grys 4/8 mm;

• mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 mm;

• grys 8/16 mm;

• mieszanka kruszywa łamanego 0/63 mm;

• grys 16/22 mm;

• mapno nawozowe zawierajàce magnez.

Rodzaj materia∏u

ZawartoÊç ziaren
p∏askich %

OdpornoÊç na
rozdrabnianie
LA %

OdpornoÊç na
Êcieranie
MDE %

NasiàkliwoÊç %

MrozoodpornoÊç
%

wytrzyma∏oÊç na
mia˝d˝enie %

ReaktywnoÊç
alkaiczno krzemionkowa

• grys 16/31,5 mm;

DOLOMIT JAROSZOWIEC
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25

15

0,3 - 2,5

0,5

6,8 - 14,6

0

˚wir 8/16 I

5

32

14

1,2

0,5

9,8

0

˚wir 8/16 II

9

27

16

2

0,8

15,2

0

Granit - Dolny Âlàsk

11

28 - 40

13

0,5

0,2

14,2

0

Bazalt - Dolny Âlàsk

9

10

12

0,8

0,7

3,6

0

Melafir - Dolny Âlàsk

15

12

6

1

0,7

6,2

0

Jak widaç, parametry kruszywa ze skał w´glanowych lepiej prezentujà si´ na tle
kruszyw z innych skał osadowych takich jak ˝wiry, czy w niektórych przypadkach
skały magmowe.
W porównaniu z granitami szeroko stosowanymi w budownictwie infrastrukturalnym
(nawierzchnie lotniskowe, mosty), gdzie wymagania jakoÊciowe sà na bardzo wysokim
poziomie, dolomit dorównuje parametrom wytrzymałoÊciowym (LA), a w niektórych
przypadkach nawet je przewy˝sza
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Drogownictwo

CEMEX oferuje Klientom receptury na mieszank´ mineralno-asfaltowà na najwy˝sze kategorie
ruchu KR4-KR6 z zastosowaniem kruszyw dolomitowych oraz granitowych na nast´pujàce
warstwy nawierzchni:
• podbudowa z betonu asfaltowego do 16 mm, 22,4 oraz 31,5 mm (AC WMS 22; AC 32 P)
• warstwy wià˝àce, wyrównawcze i wzmacniajàce z betonu asfaltowego do 16 mm (AC WMS 16)

Stosujàc dolomit – oszcz´dzasz!
ni˝sza g´stoÊç • wi´ksza przyczepnoÊç do asfaltu • wi´cej betonu asfaltowego bez Êrodka
adhezyjnego

PARAMETRY JAKOÂCIOWE
PIASEK ŁAMANY 0/4 MM*
• uziarnienie GF85
• zawartoÊç pyłów f16
• jakoÊç pyłów MBF10
• kanciastoÊç kruszyw drobnych ECS30
• grube zanieczyszczenie lekkie mLPC0,1
*Badania zgodnie z wymaganiami WT-1:2010

KRUSZYWA DLA DROGOWNICTWA

Zastosowanie kruszyw zgodnie z WT-1 2010 wg
kategorii ruchu
KR1 - KR2

KR3 - KR4

KR5 - KR6

Podbudowa z betonu asfaltowego







Warstwy wià˝àce, wyrównawcze i wzmacniajàce
z betonu asfaltowego







Warstwy Êcieralne z betonu asfaltowego





Warstwy Êcieralne z mieszanki SMA i BBTM





Warstwy wià˝àce i Êcieralne z asfaltu lanego





JasnoÊç kruszywa sprawia, i˝ nawierzchnia asfaltowa jest jaÊniejsza, ni˝ nawierzchnia z kruszywa bazaltowego.
Poprawia to widocznoÊç w nocy, jak równie˝ zapobiega odbijaniu si´ Êwiatła, a przez to oÊlepiania innych
u˝ytkowników ruchu.
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Drogownictwo
Stopieƒ obtoczenia kruszywa asfaltem [ % ]

100
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40
30
20
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0

Bazalt

Gabro

Granit I

Granit II

Porfir

Melafir

Stopieƒ obtoczenia kruszywa asfaltem, % wg PN-EN 12697-11

Dolomit Wapień
Jaroszowiec
CEMEX

Powszechnie wiadomym jest, ˝e kruszywa zasadowe takie jak dolomity majà dobrà adhezj´ do asfaltu. Nie zachodzi wi´c
potrzeba w czasie produkcji betonu asfaltowego dodatkowego stosowania Êrodków adhezyjnych. Kruszywo dolomitowe
bardzo dobrze i szybko otacza si´ asfaltem, co w konsekwencji wpływa zarówno na sprawnoÊç wytwarzania MMA jak
równie˝ na odpornoÊç nawierzchni asfaltowej na oddziaływania takich czynników atmosferycznych jak woda i mróz.

G´stoÊç obj´toÊciowa [ Mg / m3 ]

Kruszywa dolomitowe
charakteryzujà si´ ni˝szà
g´stoÊcià w porównaniu
z bazaltem i gabrem.
Stosujàc kruszywa
dolomitowe mo˝na
poło˝yç ponad 10%
wi´cej nawierzchni
z tej samej masy.

3,10
3,00
2,90
2,80
2,70
2,60
2,50
2,40

Bazalt

Dolomit Granit I
Jaroszowiec
CEMEX

Granit II

Gabro

STOSUJÑC DOLOMIT OSZCZ¢DZASZ
2 X 27 ton MASY DODATKOWO NA 1 KM NAWIERZCHNI

*przy zało˝eniu szerokoÊci pasa: 6 m, gruboÊç warstwy: 8 cm

NAWIERZCHNIA BAZALTOWA
NAWIERZCHNIA DOLOMITOWA

110

Melafir

Drogownictwo

Przekrój przez warstwy drogi
Pyły dolomitowe mogà podlegaç wtórnemu
wykorzystaniu jako wypełniacz, bez ryzyka
utraty stabilnoÊci MMA.

Warstwa Êcieralna
piasek łamany 0/4 (KR1-KR6); grys 4/8 (KR1-KR2)
Warstwa wià˝àca (KR1-KR6)
piasek łamany 0/4; grys 4/8; grys 8/16; grys 16/22,4; grys 16/32
Warstwa podbudowy (KR1-KR6)
piasek łamany 0/4; grys 4/8; grys 8/16; grys 16/22,4
Podbudowa stabilizowana mechanicznie
mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5;
mieszanka kruszywa łamanego 0/63; tłuczeƒ 31,5/63
Podbudowa stabilizowana cementem
mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5;
mieszanka kruszywa łamanego 0/63; piasek łamany 0/4

Warstwa mrozoochronna

Zapewniamy nie tylko szeroki wachlarz asortymentów dost´pnych
na terenie całej Polski, ale równie˝ wsparcie i doradztwo techniczne
w zakresie wykorzystania kruszyw w danej gał´zi przemysłu.
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Beton towarowy i prefabrykacja

ZASTOSOWANIE:

PARAMETRY JAKOÂCIOWE DOLOMIT JAROSZOWIEC:

• beton towarowy;

•

wytrzymałoÊç na Êciskanie 90-174 MPa

• beton architektoniczny;

•

odpornoÊç na rozdrabnianie LA30

• masywne elementy betonowe;

•

nasiàkliwoÊç* 1,5%

• beton posadzkowy;

•

g´stoÊç obj´toÊciowa 2,70 Mg/m3

• beton mostowy;

•

wskaênik płaskoÊci FI15

• beton kontraktorowy;

•

mrozoodpornoÊç F1

• beton samozag´szczalny;

*Êrednia wyników badaƒ na odwiertach

• beton hydrotechniczny;
• beton do prefabrykacji;
• podbudowy z chudego betonu.
Wpływ na właÊciwoÊci betonu

Cecha kruszywa dolomitowego

Wy˝sza wytrzymałoÊç betonu

Wysokie parametry wytrzymałoÊciowe

Wy˝sza wodoszczelnoÊç

ObecnoÊç w´glanowych frakcji mniejszych ni˝ 0,063 [mm]

Wy˝sza odpornoÊç mechaniczna
Wy˝sza odpornoÊç na działanie
Êrodowisk korozyjnych

Poprzez reakcj´ z hydratyzujàcym zaczynem cementowym powstajà fazy
monow´glanoglinianu wapniowego, wydatnie wpływajàcych na wzmocnienie
struktury hydratyzujàcego zaczynu cementowego oraz zwi´kszenie odpornoÊci
betonu na korozj´ siarczanowà. Pojawienie si´ monow´glanoglinianu mo˝e
powodowaç wzrost wytrzymałoÊci na Êciskanie po 28 dniach o wi´cej ni˝ 5 MPa.

Lepsza estetyka wykaƒczanych
powierzchni (gładkoÊç)

Gładka, równa, „aksamitna” powierzchnia, wynika ze starannego doboru składu
betonu, ze szczególnym uwzgl´dnieniem iloÊci frakcji drobnych. U˝ycie kruszyw
dolomitowych ułatwia uzyskanie powierzchni odpowiedniej jakoÊci.

Ni˝szy koszt 1m3

Retencja wody wspomagajàca hydratacj´

Ni˝szy koszy 1 MPa przy tym
samym wskaêniku W/C

Woda wnika w pory kruszywa, desorpcja nast´puje w póêniejszych okresach
dojrzewania betonu, wspomagajàc równoczeÊnie proces piel´gnacji wewn´trznej,
wzmacniajàc tym samym warstw´ kontaktowà zaczyn – kruszywo.

DOLOMIT
40 MPa
Wytrzyma∏oÊç na Êciskanie [ MPa ]

~

~ 34 MPa
˚WIR

Wspó∏czynnik W/C

Stosujàc dolomity przy produkcji betonu, producent mo˝e liczyç na wymierne korzyÊci ekonomiczne. Ró˝nica w stosunku
do kruszyw ˝wirowych (34MPa przy stałym w/c) w uzyskiwanych wynikach wytrzymałoÊciowych, pozwala na zaklasyfikowanie
betonu na kruszywach dolomitowych (40MPa) o jednà klas´ wy˝ej.
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Beton towarowy i prefabrykacja

KILKA PRAKTYCZNYCH INFORMACJI DLA PRODUCENTÓW BETONU
W okresie letnim, przy wysokich temperaturach i małej wilgotnoÊci powietrza, problematyczne mo˝e okazaç si´ utrzymywanie
właÊciwej konsystencji mieszanki betonowej. Jednà z przyczyn tego zjawiska jest pochłanianie przez wysuszone kruszywo
du˝ych iloÊci wody z mieszanki betonowej. Aby zapobiec gwałtownym spadkom konsystencji mieszanki, zraszaj nasiàkliwe
kruszywo wodà przed przystàpieniem do produkcji.

Problem z pompowalnoÊcià mieszanek betonowych w wielu przypadkach zwiàzany jest z niewielkà iloÊcià frakcji mniejszych
ni˝ 0,25 [mm]. Z reguły najtaƒszym rozwiàzaniem jest zmiana proporcji stosu okruchowego, tak aby zwi´kszył si´ udział
frakcji mniejszych ni˝ 0,25 [mm] lub wzbogacenie mieszanki o dodatek mineralny np. popiół lotny.
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Przemys∏ chemiczny, ceramiczny,
hutniczy oraz przemys∏ materia∏ów
ogniotrwa∏ych
Z uwagi na swój skład chemiczny, kamieƒ dolomitowy ma szerokie
zastosowanie w hutnictwie, w przemyÊle materiałów ogniotrwałych,
ceramicznym oraz chemicznym.
Kamieƒ dolomitowy spełnia wymagania dla prawie ka˝dego gatunku
dolomitu surowego zgodnie z wymaganiami normy BN – 86/6761-16
Z powodzeniem jest stosowany w przemyÊle hutniczym jako topnik
w procesie wielkopiecowym oraz w przemyÊle materiałów ogniotrwałych
(jako klinkier dolomitowy).

Gatunki

Skład chemiczny

ZawartoÊç

CaMg[CO 3] 2

ok. 94%

CaO

29% - 32 %

MgO

19% - 21%

Fe2O3 + Al2O3

2% - 4%

SiO2

1,5% - 3%

DM1

DM2

DW1

DW2









MgO, min

17,5%

16,0%

16,0%

16,0%

SiO2, max

2,0%

2,8%

3,0%

3,0%

Al2O3, max

0,5%

1,0%

–

–

Fe2O3, max

3,0%

6,5%

–

–

–

–

0,2%

0,4%

DOLOMIT JAROSZOWIEC

Zn, max
Dolomit surowy, wymagania wg BN-86/6761-16

Jak zapewniamy jakoÊç dla naszych Odbiorców?
•

selektywna eksploatacja zło˝a;

•

właÊciwa technologia;

•

zaostrzona kontrola produkcji;

•

mapowanie jakoÊci zło˝a na podstawie analiz chemicznych;

•

stały kontakt z naszymi Klientami.

Dla przemysłów:
chemicznego, ceramicznego, hutniczego oraz do materiałów ogniotrwałych ofertujemy:
• kamieƒ dolomitowy 0/4 mm;
• kamieƒ dolomitowy 16/32 mm;
• kamieƒ dolomitowy 32/63 mm.
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Zastosowanie w rolnictwie

Wapno nawozowe zawierajàce magnez
Polska jest krajem, gdzie prawie 70% gleb wymaga wapniowania. Stan gleb pod wzgl´dem kwasowoÊci wyglàda bardzo
êle, a wi´kszoÊç roÊlin wymaga odczynu gleby zbli˝onego do oboj´tnego.
W celu poprawy ˝yznoÊci gleb kwaÊnych konieczne jest ich wapnowanie i nawo˝enie magnezem.
Wapno nawozowe zawierajàce magnez (Jaroszowiec, odmiana 05)
• odkwasza gleb´;

• zawartoÊç MgO (tlenek magnezu) 15-20%;

• uzupe∏nia niedobory magnezu;

• zawartoÊç CaO (tlenek wapnia) 30 -35 %;

• zapewnia wi´ksze plony nawet do 30%;

• zawartoÊç Cao+MgO > 45 %;
• granulacja: 0/2 mm;
• sposób dystrybucji: luz.

Nawóz został przebadany przez Instytut Upraw, Nawo˝enia i Gleboznawstwa w Puławach
oraz Okr´gowà Stacj´ Chemiczno-Rolniczà w Krakowie. Spełnia wymagania okreÊlone
w załàczniku do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy dla odmiany 05 (Dz.U. Nr 130
poz. 1384) oraz wymagania normy PN-C-87006-2:1996 Nawozy sztuczne wapniowomagnezowe. Podział, oznaczenia i wymagania.

Dla zwi´kszenia wydajnoÊci upraw polecamy stosowanie wapna nawozowego
zawierajàcego magnez z Kopalni Dolomitu w Jaroszowcu.
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Obiekty referencyjne

Obiekt:
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Element budowy:
Âciany, stropy, słupy, płyty elewacyjne (prefabrykowane)
– beton architektoniczny elewacyjny, beton zwykły od
C8/10 do C35/45, betony posadzkowe
Frakcja:
Jaroszowiec – grys 4/8; 8/16; 16/31,5

Obiekt:
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
Element budowy:
Âciany, płyty fundamentowe - beton architektoniczny,
beton na płyty fundamentowe oraz Êciany szczelinowe
Frakcja:
Jaroszowiec – grys 8/16; 16/31,5
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Obiekty referencyjne

Obiekt:
Remont dziedziƒca na Zamku Królewskim na
Wawelu w Krakowie
Element budowy:
Podbudowa z chudego betonu - beton chudy 6 do
9 MPa, zwykły C16/20
Frakcja:
Jaroszowiec – grys 8/16; 16/31,5

Obiekt:
Budowa DK – 94 W´zeł Radzikowskiego - W´zeł
Modlnica k. Krakowa
Element budowy:
Podbudowy, ławy fundamentowe, stabilizacje - beton
zwykły od C8/10 do C 25/30
Frakcja:
Jaroszowiec – grys 8/16; 16/31,5
Borz´cin – piasek 0/2
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Zawiercie,
Ogrodzieniec

Miechów

Chechło

Olkusz

Kwaśniów Dolny

791

Kraków
Wadowice

Bochnia
Myślenice

Tarnów

Klucze-Osada

Jaroszowiec
Zalesie
Golczowskie

Limanowa

Rabka-Zdrój

Nowy Targ

Nowy
Sącz

Klucze

Jaroszowiec

783

Zakopane

791

Olkusz

Bogucin Duży

Współrzędne GPS
Jaroszowiec
50,211 °N

Kontakt
Kopalnia dolomitu Jaroszowiec
32-312 Jaroszowiec
Kierownik Sprzeda˝y:
Andrzej Block
kom. 600 914 806
e-mail: andrzej.blockn@cemex.com

www.cemex.pl

Pazurek

Krynica Zdrój

19,354 °E

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa
Tel. +48 22 571 41 00

www.cemex.pl

