DAHA ÇEVRECİ ve
DAHA KALİTELİ
YAPILAR
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DUOCEM, içeriğindeki %20’ye varan mineral katkı
oranı sayesinde, Portland çimentosuna göre %10
daha az sera gazı emisyonu sağlar. Portland çimentosu (CEM I 42.5 R) ile eşdeğer performanstadır.
DUOCEM, hem yapı hem de çevre dostu çimentodur.
DUOCEM, TS EN 197-1 Standardı’na göre CEM
II/A-LL 42.5 R sınıfındadır.
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DUOCEM, kimyasal ve mineral katkılarla uyumlu çalışır.
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DUOCEM’in Üstün
Özellikleri
• Portland çimentosu (CEM I 42.5 R) ile
eşdeğer dayanım ve dayanıklılık
performansı
• İnceliği yüksek (boşluk doldurma etkisi)
• Çevreci
• Daha düşük hidratasyon ısısı (özellikle
kütle betonları ve sıcak havalardaki
uygulamalar için)
• Daha iyi işlenebilirlik ve kıvam koruma
performansı
• Stabil performans

DUOCEM’in Kullanım Alanları
• Tüm betonarme yapılar
• Kütle betonları
• Kimyasal ve biyolojik arıtma tesisleri
• Depo, tank, rezervuar, menfez yapıları
• Kimyasal ve biyolojik etkiye maruz yapılar
• Klorür ve sülfat etkisine maruz yapılar (kıyı ve liman yapıları)
• Baraj, HES, su kanalları ve dere ıslahı çalışmaları
• Beton yol, saha betonu ve endüstriyel zeminler
• Şap, sıva ve harç işleri
• Tamir ve tadilat işleri
• Zemin güçlendirme projeleri (enjeksiyon/jet grout)
• Yapıştırıcı harç, derz dolgu, hazır sıva, tamir harcı gibi yapı
kimyasalları üretimi
• Parke taşı, bordür, büz, boru gibi prekast eleman üretimi

DUO: Ürünün ikili sistemle tasarlandığı,
CEM: Çimento (cement) anlamında,
Gri Renk: Çimentoyu temsil etmekte,
Yeşil Renk: Ürünün çevreci olduğunu,
Yeşil Daire: Daha çevreci bir dünyayı
temsil ettiğini,
2: O harﬁ ile birlikte oksijeni yani daha
düşük emisyonlu bir ürün olduğunu
belirtmektedir. Ayrıca, ürünün CEM II
sınıfına atıf yapmaktadır.

Akçansa’nın Duocem ile hedeﬂediği
sürdürülebilirlik performansı:
• 30 kton daha az CO2 emisyonu
• 1.345.000 adet ağacın yıllık faydasına eşdeğer
çevresel fayda

1.345.000

Yüksek, Erken ve Nihai Dayanım Bir Arada
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