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Pewny cement zawsze oznaczony 
Niestety, na naszym rynku obecnych jest wiele „cemen-

tów” niespe niaj cych norm jako ciowych. uszczenie 

si  i przebarwienia betonu, sp kania konstrukcji, nie-

trwa o  budowli – to zagro enia, na jakie nara amy 

si  kupuj c wyroby „cementopodobne”. Tymczasem 

nie wiadomo  konsumentów oraz wprowadzaj ce 

w b d oznaczenia produktów, cz sto uniemo liwia-

j  odró nienie produktu najwy szej jako ci od nie-

pe nowarto ciowego. 

Kupuj c cement workowany nale y zwróci  uwag ,

czy na opakowaniu znajduje si  strza ka z napisem „Pewny Cement” 

– to logo jest zarezerwowane dla produktów o gwarantowanej jako-

ci, wytwarzanych w kontrolowanych warunkach, zgodnie z obowi -

zuj cymi normami. Prawo do u ywania tego znaku mo e otrzyma

ka dy rzetelny producent. 

Tymczasem na rynku nie brakuje nieuczciwych firm. Szczególnie 

trzeba uwa a  na tzw. „mieszalnie cementu”, które wykorzystuj c nie-

wiedz  klientów, oferuj  w wi kszo ci produkty „cementopodobne”. 

Produkcja w takich zak adach cz sto odbywa si  z u yciem sprz -

tu, który nie zapewnia zachowania stabilnej jako ci produktów, na 

bazie surowców niewiadomego pochodzenia i bez wewn trznych 

procedur kontroli. Stwierdzono wiele przypadków dodawania z ej 

jako ci popio ów lotnych w ilo ci znacznie wy szej ni  dopuszcza 

norma (wg bada  Stowarzyszenia Producentów Cementu nawet do 

75%), powo ywanie si  na normy inne ni  dotycz ce cementu po-

wszechnego u ytku (np. na cement murarski, który nie mo e by  sto-

sowany do betonu) czy zawy anie rzeczywistych parametrów ofe-

rowanego produktu. 

Cement tylko z cementowni 
Dlatego warto kupowa  cementy produkowane w cemen-

towniach. Producenci obj ci programem Pewny Cement 

gwarantuj  prawid owy dobór ilo ciowy sk adników ce-

mentu zgodnie z wymaganiami norm europejskich, sto-

sowanie dodatków mineralnych najwy szej jako ci i w 

ilo ciach okre lonych przez norm  oraz taki proces tech-

nologiczny, który zapewnia stabilne parametry gotowych 

produktów. Produkty obj te tym programem podlegaj

cis ym procedurom systematycznej kontroli wewn trz-

nej oraz niezale nej kontroli zewn trznej. Produkcja ce-

mentu wed ug europejskich norm i wprowadzenie go do obrotu wymaga 

uzyskania certyfikatu zgodno ci notyfikowanej jednostki oraz spe nie-

nia wielu innych wymaga , jak cho by posiadania karty charakterysty-

ki wyrobu, dokonywania redukcji rozpuszczalnego chromu VI, umiesz-

czania prawid owych oznacze  na workach i dokumentach handlowych 

(znaku CE). Brak takiego certyfikatu lub przedk adanie certyfikatu in-

nego producenta cementu bez jego zgody jest z amaniem obowi zuj ce-

go prawa i podlega odpowiednim sankcjom karnym. Pami tajmy o tym 

nawet wtedy, gdy kupujemy tylko jeden worek cementu. 

Artyku  promocyjny

Pewny cement – bezpieczny dom
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Jako  cementu ma podstawowe znaczenie dla w asno ci u ytkowych, 

trwa o ciowych i zdrowotnych budowli, a co za tym idzie, bezpiecze stwa 

u ytkowników. Nie budujemy domu na chwil , zatem nie ryzykujmy. 

Kupujmy tylko bezpieczne, sprawdzone produkty. 


