
PEWNY CEMENT – BEZPIECZNY DOM 

PEWNY CEMENT ZAWSZE OZNACZONY 

Niestety, na naszym rynku obecnych jest wiele 

„cementów” niespełniających norm jakościowych. 

Łuszczenie się i przebarwienia betonu, spękania 

konstrukcji, nietrwałość budowli – to zagrożenia, 

na jakie narażamy się kupując wyroby „cemen-

topodobne”. Tymczasem nieświadomość konsu-

mentów oraz wprowadzające w błąd oznaczenia 

produktów, często uniemożliwiając odróżnienie 

produktu najwyższej jakości od niepełnowarto-

ściowego. Kupując cement workowany należy 

zwrócić uwagę, czy na opakowaniu znajduje się 

strzałka z napisem „Pewny Cement” – to logo jest zarezerwowane dla 

produktów o gwarantowanej jakości, wytwarzanych w kontrolowanych 

warunkach, zgodnie z obowiązującymi normami. Prawo do używania 

tego znaku może otrzymać każdy rzetelny producent. Tymczasem na 

rynku nie brakuje nieuczciwych firm. Szczególnie trzeba uważać na tzw. 

„mieszalnie cementu”, które wykorzystując niewiedzę klientów, oferują 

w większości produkty „cementopodobne”. Produkcja w takich zakła-

dach często odbywa się z użyciem sprzętu, który nie zapewnia zacho-

wania stabilnej jakości produktów, na bazie surowców niewiadomego 

pochodzenia i bez wewnętrznych procedur kontroli. Stwierdzono wiele 

przypadków dodawania złej jakości popiołów lotnych w ilości znacznie 

wyższej niż dopuszcza norma (wg badań Stowarzyszenia Producentów 

Cementu nawet do 75%), powoływanie się na normy inne niż dotyczą-

ce cementu powszechnego użytku (np. na cement murarski, który nie 

może być stosowany do betonu) czy zawyżanie rzeczywistych parame-

trów oferowanego produktu. 

CEMENT TYLKO Z CEMENTOWNI 

Dlatego warto kupować cementy produkowane 

w  cementowniach. Producenci objęci progra-

mem Pewny Cement gwarantują prawidłowy 

dobór ilościowy składników cementu zgodnie 

z wymaganiami norm europejskich, stosowanie 

dodatków mineralnych najwyższej jakości i w ilo-

ściach określonych przez normę oraz taki proces 

technologiczny, który zapewnia stabilne parame-

try gotowych produktów. Produkty objęte tym 

programem podlegają ścisłym procedurom syste-

matycznej kontroli wewnętrznej oraz niezależnej 

kontroli zewnętrznej. Produkcja cementu według europejskich norm 

i wprowadzenie go do obrotu wymaga uzyskania certyfikatu zgodno-

ści notyfikowanej jednostki oraz spełnienia wielu innych wymagań, jak 

choćby posiadania karty charakterystyki wyrobu, dokonywania redukcji 

rozpuszczalnego chromu VI, umieszczania prawidłowych oznaczeń  na 

workach i dokumentach handlowych (znaku CE). Brak takiego certyfika-

tu lub przedkładanie certyfikatu innego producenta cementu bez jego 

zgody jest złamaniem obowiązującego prawa i podlega odpowiednim 

sankcjom karnym. Pamiętajmy o tym nawet wtedy, gdy kupujemy tylko 

jeden worek cementu.

GÓRAŻDŻE CEMENT SA
ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże 

tel. 77 777 80 00, faks 77 777 84 42 
e-mail: gorazdze@gorazdze.pl, www.gorazdze.pl

Jakość cementu ma podstawowe znaczenie dla własności użytkowych, trwałościowych i zdro-
wotnych budowli, a co za tym idzie, bezpieczeństwa użytkowników. Nie budujemy domu na 
chwilę, zatem nie ryzykujmy. Kupujmy tylko bezpieczne, sprawdzone produkty.
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