
CEMENT BIAŁY

Za sto so wa nie
Za sto so wa nie ce men tu AAL BORG WHI TE® przy wy twa -
rza niu pro duk tu be to no we go lub su chej mie szan ki, da je
moż li wość uzy ska nia do wol ne go ko lo ru spo śród całej
pale ty barw. Po ni żej po da je my in for ma cję o pod sta wo -
wych skład ni kach mie sza nek: 
• Bia ły pro dukt be to no wy uzy sku je się mie sza jąc ce ment

AAL BORG WHI TE® z czy stym, ja snym pia skiem i biały -
mi kru szy wa mi, ta ki mi jak: gra nit, biały mar mur lub
kru szo ny, wy pa la ny krze mień. 

• Ja sno sza ry pro dukt be to no wy uzy sku je się mie sza jąc
ze zwy kły mi kru szy wa mi lub sza rym ce men tem por t -
landz kim. 

• Ko lo ro wy pro dukt be to no wy uzy sku je się mie sza jąc 
ce ment AAL BORG WHI TE® z pig men ta mi. 

Ce ment AAL BORG WHI TE® jest sto so wa ny do pro duk cji
bia łych lub ko lo ro wych su chych mie sza nek tynkarskich. 
Ce ment AAL BORG WHI TE® jest rów nież do sko na ły do 
wy twa rza nia: be to nu, z któ re go pro du ko wa ne są pły ty,
bal ko ny, gzym sy, zdo bie nia, rzeź by, kost ka bru ko wa
i chod ni ko wa; lastriko i jasnych zapraw. 
Uży cie ce men tu AAL BORG WHI TE® do pro duk cji kra węż -
ni ków, po zio mych zna ków dro go wych, ba rier śred niej
wiel ko ści, okła dzin i ramp w tu ne lach, zwięk sza bez pie -
czeń stwo ru chu dro go we go dzięki właściwości odbijania
światła.

Produkt
Cement AALBORG WHITE®

jest szybkotwardniejącym 
cementem portlandzkim, 
o wysokiej wczesnej /2 dni/ 
i standardowej /28 dni/ 
wytrzymałości, produko-
wanym z wyjątkowo czystego 
kamienia wapiennego (kredy) 
i drobnoziarnistego piasku. 
Cement AALBORG WHITE®

charakteryzuje się białą barwą,
wysoką stabilnością paramet-
rów technicznych, nadzwy-
czaj niską zawartością alkaliów
(Na2O), wysoką odpornością
na siarczany (niska zawartość
C3A) oraz zawartością
chromianów ≤ 2 mg/kg. 

Certyfikacja Produktu
Cement AALBORG WHITE®

jest wytwarzany w systemie 
zarządzania jakością zgodnym
z wymogami normy: EN ISO 
9001:2000, zarejestrowanej 
przez Bureau Veritas
Certification. 
Cement AALBORG WHITE®

posiada EC-certyfikat 
zgodności z europejską normą
cementową EN-197-1:2000. 
Cement AALBORG WHITE®

jest zgodny z normami 

lokalnymi na wszystkich 
rynkach. 

Na rynku polskim cement 
AALBORG WHITE® posia-
da Certyfikat Zgodności 
Nr 184/06-106-02 za zgod-
ność z polską normą
PN-90/B-30010, wydany przez 
ICMiB, Oddział Szkła 
i Materiałów Budowlanych 
w Krakowie.

Cement AALBORG WHITE®

spełnia wymogi amerykańskiej
normy ASTM C 150-99a 
dla cementu typu I, II, III i V, 
jak również dla cementu 
niskoalkalicznego. 

Cement typu V musi zawierać
mniej niż 5% trójglinianu 
wapnia (C3A). Ponadto, 
cement AALBORG WHITE® jest
produktem certyfikowa-
nym przez Bureau Veritas
Certification zgodnie 
z niżej wymienionym 
certyfikatem EC za zgodność
z normą EN 197-1: 2000, 
nr certyfikatu 
1035-CPD-700541. 

Cement AALBORG WHITE®

jest wytwarzany w systemie 
zarządzania środowiskiem 
certyfikowanym zgodnie 
z normą EN ISO 14001.

AAL BORG WHI TE® jest zna kiem han dlo wym za re je stro wa nym przez Aal borg Por t land A/S.



CEMENT BIAŁY

Dane techniczne

AALBORG WHITE
®

jest
dostępny w workach
papierowych 25 kg oraz
luzem.
Cement w workach
dostarczany jest na
ofoliowanych paletach.
Waga palety: 1,5 tony.
Worki, zawierające opis 
w języku polskim, są
wykonane z trzech warstw
papieru z przekładką
foliową w środku.

Projektowanie składu
mieszanki

Zawartość alkaliów
Cement AALBORG WHITE

®

posiada niski wskaźnik
zawartości alkaliów 
(alkalia rozpuszczalne 
w kwasie) ≤ 0.3%. Zgodnie 
z większością norm
obowiązujących w różnych
krajach jest to cement
klasyfikowany, jako
niskoalkaliczny.

Odporność na siarczany
Cement AALBORG WHITE

®

zgodnie z większością norm
obowiązujących 
w różnych krajach
charakteryzuje się wysoką
odpornością na siarczany
jako, że zawartość 
C3A ≤ 5%.

Zawartość chromianów
W cemencie AALBORG
WHITE

®
występuje niska

zawartość chromianów 
≤ 2 mg/kg.

Od cementu do betonu

Woda
Należy stosować czystą
wodę np. wodociągową.

Kruszywa
Kruszywa mają zasadniczy
wpływ na wygląd gotowej
powierzchni produktu
betonowego. Dlatego też
kruszywa powinny być
dobierane, przechowywane 
i stosowane w odpowiedni
sposób, tak aby
powierzchnia gotowego
produktu spełniała
wymagania estetyczne.
Mieszanina kruszyw
powinna być utrzymywana
w jak najbardziej stabilnych
warunkach, aby nie
wystąpiły różne odcienie na
powierzchni gotowego
produktu.

Domieszki chemiczne
Wszystkie stosowane
domieszki powinny być
bezbarwne, aby uniknąć
odbarwień na białym lub
jasnym betonie.

Zastosowanie środków
napowietrzających
ogranicza tendencje do
pojawiania się wykwitów.
Tego rodzaju domieszki
wpływające na czas
wiązania i twardnienia
mieszanki powinny być
stosowane zgodnie ze
standardowymi zaleceniami.
Dla uzyskania wymaganego
białego koloru, zalecane
jest każdorazowe wykonanie
próbnych mieszanek.

Konstrukcje i odlewanie
Konstrukcje budynków
powinny być projektowane
w taki sposób, aby
zabezpieczały fasady przed

zanieczyszczeniami wodą
deszczową lub pyłem.

Należy zachować
szczególną staranność przy
doborze podstawowych
składników mieszanki,
rodzaju zastosowanych
form, przy mieszaniu oraz
podczas odlewania, 
w czasie dojrzewania oraz
obróbce końcowej

Od cementu 
do zaprawy

Cement AALBORG WHITE
®

jest często stosowany jako
spoiwo w różnego rodzaju
zaprawach oraz w połą-
czeniu z wapnem w zapra-
wach cementowo-wapien-
nych. Narzędzia używane do
mieszania zaprawy powinny
być wykonane ze stali
nierdzewnej, aby chronić
biały kolor.

Magazynowanie

Cement AALBORG WHITE
®

może być składowany przez
co najmniej 6 miesięcy, o ile
jest przechowywany
wewnątrz pomieszczeń, 
w odpowiednich i suchych
warunkach. Należy zwrócić
uwagę na zabezpieczenie
worków z cementem przed
wilgocią.

Worki z cementem nie
powinny być składowane
bezpośrednio na ziemi lub
podłodze, ani w bezpośred-
niej styczności ze ścianą
zewnętrzną.

Zalecamy składowanie
worków z cementem na
podkładach 10 - 20 cm
powyżej poziomu podłogi lub
na paletach. Przestrzeń pod
podkładami powinna być
przewiewna, aby utrzymać
worki w stanie suchym.
Cement przechowywany
przez dłuższy okres czasu

powinien, przed ostatecznym
użyciem zostać sprawdzony
np.: przez wykonanie
próbnych odlewów. Jeżeli
cement zawiera skamieniałe
grudki to nie powinien być
użyty, ponieważ nie można
zagwarantować jego
wytrzymałości.

Serwis

Nasz dział doradztwa
technicznego jest do
Państwa dyspozycji, jeżeli
będzie potrzebna pomoc 
w zakresie zastosowania
naszego cementu AALBORG
WHITE

®
.

W celu uzyskania
dodatkowych informacji 
o naszym produkcie
zapraszamy do odwiedzenia
naszej witryny internetowej:
www.aalborgportland.pl

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy

Należy unikać
bezpośredniego kontaktu 
z cementem zmieszanym 
z wodą lub płynami
fizjologicznymi /np.: potem
lub łzami/, nie wdychać pyłu,
nie dopuszczać do
zanieczyszczenia oczu, gdyż
może to spowodować
podrażnienie, zapalenie
skóry lub poparzenie. Jeżeli
dojdzie do takiego kontaktu,
należy niezwłocznie przemyć
skażone miejsce dużą ilością
czystej wody. 
W razie kontaktu z oczami
należy natychmiast
przepłukać oczy czystą wodą
i zgłosić się do lekarza.
Chronić przed dziećmi.

EN ISO 14001
EN ISO 9001


