
 

 

 

 

 

 

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  

Portlandski mešani cement EN 197-1 – CEM II/B-M (S- LL) 42,5 N  

2. Tip, serijska ali zaporedna številka, ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:     
CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N - STRUKTO.   

3. Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega proizvoda, v skladu s harmonizirano tehnično specifikacijo kot jih predvideva 
proizvajalec: 

Proizvodnja betonov, malt in drugih mešanic za grad njo in proizvodnjo gradbenih proizvodov  

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana  blagovna znamka in naslov proizvajalca: 
CEMEX Hrvatska d.d., Cesta Dr. Franje Tu đmana 45, HR-21212 Kaštel Su ćurac, Hrvaška 

5. Po potrebi ime ali naslov pooblašćenega zastopnika katerega pooblastilo zajema naloge:  / 
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda kot je določeno v prilogi  5 CPR: 

Sistem 1+ 

7. Certifikacijski organ št. 2477 Institut IGH d.d., I GH Cert je opravil tipski preizkus za 
dolo čitev vrste proizvoda, za četni pregled tovarne proizvajalca in notranje kontr ole 
proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ocenjevanje in p otrjevanje kontrole v tovarni ter 
zunanje kontrolne preskuse vzorcev, vzetih v proizv odnem obratu in izdal certifikat o 
nespremenljivosti lastnosti št. 2477-CPR-1857. 

8. Navedene lastnosti: 

Bistvena zna čilnost Lastnost 
Harmonizirana  

tehni čna 
specifikacija 

    Oznaka in sestava CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N 

EN 197-1:2011 

    Tlačna trdost 
    (začetna 2 dni in končna 28 dni) 

≥ 10,0 MPa 
≥ 42,5 MPa  ≤ 62,5 MPa 

    Čas vezanja  ≥ 60 min 
    Volumska obstojnost: 
       - Le Chatelier 
       - vsebnost SO3  

 
≤ 10 mm 
≤ 3,5 % 

    Vsebnost klorida ≤ 0,1 % 
 
9. Lastnost proizvoda, opredeljenega v točki 1 je v skladu z navedenim lastnostmi v točki 8.  Za izdajo te izjave o 

lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.  
 Podpisal za in v imenu proizvajalca: 
 

           
 
 

Trpimir Renić  

                 Predsednik uprave 

Kaštel Sućurac, 15.01.2014.                         CEMEX Hrvatska 

IZJAVA O LASTNOSTIH  
št. 2477 – DoP - 1857  


