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PROFESJONALNE
USŁUGI
LABORATORYJNE

CEMEX LabExperts
Badania jakości
Profesjonalne usługi
Zapraszamy do kontaktu
z naszymi specjalistami
z CEMEX LabExperts:
www.cemex.pl/labexpertswsparcie-techniczne

Nazywamy się CEMEX LabExperts i oferujemy
usługi związane z badaniem jakości
produktów dla branży budowlanej. Wieloletnie
doświadczenie związane z badaniami
oraz doradztwem technologicznym w zakresie
optymalnego zastosowania naszych produktów
pozwala na niezawodną obsługę klientów.
Badania jakości wyrobów budowlanych
wykonywane są w kilku laboratoriach CEMEX
w Polsce.
Świadczymy usługi badawcze dla wyrobów
budowlanych takich jak beton towarowy,
cement, kruszywa a także chemia
budowlana oraz domieszki.
Możliwe jest również skorzystanie z fachowej
wiedzy na budowie, gdzie inżynierowie CEMEX
LabExperts udzielą wskazówek, pozwalających
na jak najlepsze użycie oferowanych przez
nas produktów w procesie budowlanym.
Możliwe jest też doradztwo dla inwestorów
czy projektantów już na wczesnym etapie
projektowania i kosztorysowania.
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Bogate doświadczenie naszych Technologów
i Doradców Technicznych, którzy mają do dyspozycji
znakomicie wyposażone laboratorium, pozwala
zapewnić klientom CEMEX Polska najwyższej
jakości usługi doradcze w zakresie optymalnego
zastosowania naszych produktów. Posiadane
przez nas narzędzia i doświadczenie gwarantują
profesjonalne wsparcie.
Zgodnie z naszymi trzema głównymi celami: Jakość, Niezawodność
i Elastyczność, eksperci CEMEX LabExperts pomogą w wyborze
optymalnego zastosowania produktów w zależności od potrzeb. Gwarantujemy
profesjonalną obsługę w celu dostarczenia najwyższej jakości usług.

ABC JAKOŚCI BADANIA
A

JAKOŚĆ
Wysoka
jakość usług
i wykonywanych
badań zgodnie
z obowiązującymi
normami.

B

NIEZAWODNOŚĆ
Spójne standardy
i raportowanie w oparciu
o wymagania klientów,
jak również terminowość
realizacji zleceń.

C

ELASTYCZNOŚĆ
Indywidualne podejście
do klienta w oparciu
o jego potrzeby,
na każdym etapie
inwestycji.
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Zespół specjalistów CEMEX LabExperts
zapewnia:
• dobór odpowiedniego cementu, kruszyw oraz domieszek
do betonów,
• opracowanie receptur na betony zwykłe i specjalistyczne,
• opracowanie i wdrożenie nowych produktów u klienta,
przy zastosowaniu rozwiązań materiałowych CEMEX,
• opracowanie receptur na mieszanki związane hydraulicznie
(CBGM) oraz stabilizacje drogowe na bazie cementów lub spoiw
drogowych,
• opracowanie receptur na mieszanki kruszywowe w aplikacjach
drogowych,

PRZYKŁADOWE
RODZAJE BADAŃ:

• optymalizację kosztów procesu budowlanego przez dobór
odpowiednich właściwości mieszanek betonowych i betonu,
• kontrolę właściwości wyrobów wytwarzanych z wykorzystaniem
produktów CEMEX,
• pomoc w opracowaniu Zakładowej Kontroli Produkcji,
• analizę dokumentów technicznych i specyfikacji pod kątem doboru
optymalnego rozwiązania materiałowego,
• nadzór procesu produkcji i wbudowania betonu,
• dostarczenie klientom aktualnych parametrów oferowanych przez nas
produktów,
• bieżące informacje o regulacjach prawnych oraz normach dotyczących ich
asortymentu produktowego,
• poznanie potrzeb klientów, aby móc dostarczyć produkt spełniający
ich oczekiwania,
• organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów technicznych
dla personelu zakładów,

BADANIE JAKOŚCI
KRUSZYW

BADANIE JAKOŚCI
BETONU

BADANIE JAKOŚCI
DOMIESZEK

• Oznaczenie składu
ziarnowego

• Oznaczenie wytrzymałości
betonu na ściskanie

• Oznaczenie zawartości pyłów
mineralnych

• Oznaczenie wytrzymałości
betonu na rozciąganie przy
rozłupywaniu

• Dobór domieszek do
mieszanek betonowych
o zadanych parametrach
reologicznych

• Oznaczenie nasiąkliwości
• Oznaczenie gęstości
nasypowej

• Oznaczenie wytrzymałości
betonu na zginanie
• Oznaczenie ścieralności
betonu

• Oznaczanie umownej
zawartości suchej substancji
dla domieszek ciekłych
• Oznaczanie gęstości i pH dla
domieszek ciekłych

• Badania mrozoodporności
betonu

• doradztwo techniczne i technologiczne bezpośrednio
na budowie,
• wykonywanie badań i testów terenowych.
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