Το πρώτο πράσινο σκυρόδεμα με βελτιωμένη περιβαλλοντική επίδοση.
100% δυνατό, 30% λιγότερο CO2

Η LafargeHolcim, ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις δομικών υλικών, διαμορφώνει εκ νέου
τον τρόπο που χτίζουμε, ώστε να γίνει ο κόσμος πιο πράσινος και πιο φιλικός για όλους.
Στην πορεία αυτή προσφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο ολοκληρωμένες λύσεις που κάνουν
πραγματικότητα κατασκευές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός
τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας 110 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Συνεχίζοντας με
αμείωτη ένταση την προσπάθειά μας για τη δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα (CO2), εμπλουτίζουμε το προϊοντικό μας χαρτοφυλάκιο με προηγμένες λύσεις που
συνδυάζουν την καινοτομία με το βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Lafarge Beton πρωτοπορεί, προσφέροντας για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά
προϊόντα σκυροδέματος φιλικά στο περιβάλλον, διατηρώντας σε κορυφαίο επίπεδο τις
επιδόσεις τους.
ECOPact, The Green Concrete.
100% δυνατό, 30% λιγότερο CO2
Τα νέα προϊόντα σκυροδέματος ECOPact είναι ένα σημαντικό βήμα για τη μετάβαση προς
μία κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία. Έχουν χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα με
μειωμένες εκπομπές CO2, τουλάχιστον κατά 30% σε σύγκριση με παραδοσιακά
σκυροδέματα, χάρη σε τσιμέντο με νέα σύνθεση και βελτιστοποίηση της παραγωγικής τους
διαδικασίας.

lafarge.gr

Κατηγορίες σκυροδεμάτων ECOPact
C 16/20
C 20/25 XC1 – C 20/25 PILES
C 25/30 XC2/XC3
C 25/30 XS1/XS2
Σκυροδέματα ECOPact, ιδανικά για αειφόρες κατασκευές
Τα νέα προϊόντα ECOPact είναι κατάλληλα για κάθε κατασκευαστικό έργο υψηλών
απαιτήσεων και ιδανικά για έργα στα οποία το βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
προσδίδει αξία και ενισχύει τα χαρακτηριστικά αειφορίας τους:
• Σύγχρονες κατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών
• Έργα υποδομής
• Δημόσια κτήρια
• Εκπαιδευτικά ιδρύματα - Μουσεία
ECOPact: όταν η βελτιωμένη απόδοση αειφορίας είναι απολύτως μετρήσιμη!
Κάθε 1m3 σκυροδέματος ECOPact ωφελεί με συγκεκριμένο τρόπο το περιβάλλον.
Εξοικονόμηση εκπομπών CO2 που προέρχεται από τη χρήση 1 m3 σκυροδέματος ECOPact*
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* Υπολογίζεται με βάση τη χρήση 1m3 σκυροδέματος κατηγορίας CEM 25/30, με 30% λιγότερες
εκπομπές CO2 σε σχέση με μία παραδοσιακή σύνθεση, βασισμένη σε τσιμέντο CEM I.
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