
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
XtraBET standard to podstawowe rozwiązanie betonowe. Zoptymalizowany skład receptury przynosi wyso-

kie wytrzymałości długoterminowe, a dostarczona na budowę mieszanka ma konsystencję wymagającą 

zagęszczania mechanicznego. Konieczne jest wibrowanie przy użyciu buławy lub listwy wibracyjnej.

GŁÓWNE KORZYŚCI
• beton towarowy najwyższej jakości

• trzykrotnie dłuższa gwarancja w porównaniu 

do betonów strandardowych

• produkt ekologiczny o niższej emisji CO₂

• większa wytrzymałość długoterminowa

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
• fundamenty

• stropy

• wieńce

• schody

ZAMÓW XTRABET STANDARD
• jeśli dysponujesz kilkuosobową brygadą pracowników wyposażonych w urządzenia zagęszczające 

(buławy, listwy wibracyjne),

• jeśli poszukujesz budżetowego rozwiązania.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
XtraBET optimum to najlepsze rozwiązanie na budowę domu. Szczególne zalety uzyskano dzięki większej 

płynności mieszanki. Pompowanie trwa krócej, a rozkładanie jest dużo łatwiejsze i nie wymaga specjali-

stycznego sprzętu do wibrowania. Mieszankę można zagęszczać ręcznie, np. poprzez sztychowanie. Kosz-

ty pompowania oraz robocizny i sprzętu będą więc niższe.

GŁÓWNE KORZYŚCI
• beton towarowy najwyższej jakości

• trzykrotnie dłuższa gwarancja w porównaniu do 

betonów strandardowych

• produkt ekologiczny o niższej emisji CO₂

• większa wytrzymałość długoterminowa

• lepsza urabialność – łatwe i dokładne wypeł-

nienie form w porównaniu do XtraBET standard

• krótszy czas pracy pompy i rozkładania betonu

• niższe koszty robocizny

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
• fundamenty również gęstozbrojone płyty fundamentowe

• stropy

• wieńce

• schody

ZAMÓW XTRABET OPTIMUM
• jeśli chcesz wykonać prace betoniarskie łatwiej i szybciej, przy użyciu mniejszych zasobów siły roboczej,

• jeśli poszukujesz doskonałego rozwiązania pozwalającego wygenerować oszczędności.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
XtraBET premium to najwyższa jakość betonu konstrukcyjnego. Najwyższa urabialność mieszanki pozwala 

skrócić czas pompowania, a układanie betonu w szalunkach zajmuje mniej czasu. XtraBET Premium to naj-

niższe koszty pompowania oraz robocizny i sprzętu. Dodatkowe korzyści przynosi zastosowanie włókien 

polipropylenowych, dzięki temu beton jest bardziej odporny na powstawanie mikrorys skurczowych, co 

poprawia trwałość całej konstrukcji. 

GŁÓWNE KORZYŚCI
• beton towarowy najwyższej jakości

• trzykrotnie dłuższa gwarancja w porównaniu do 

betonów strandardowych

• produkt ekologiczny o niższej emisji CO₂

• większa wytrzymałość długoterminowa

• lepsza urabialność – łatwe i dokładne wypeł-

nienie form w porównaniu do XtraBET standard

• krótszy czas pracy pompy i rozkładania betonu

• niższe koszty robocizny

• niższe koszty – szybsze i łatwiejsze rozkładanie 

oraz zagęszczanie mieszanki

• zwiększona odporność na zarysowania

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
• fundamenty, zwłaszcza gęstozbrojone płyty fundamentowe

• stropy

• wieńce

• schody

ZAMÓW XTRABET PREMIUM
• jeśli poszukujesz najlepszych i najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych,

• jeśli chcesz wykonać prace betoniarskie łatwiej i szybciej, przy użyciu mniejszych zasobów siły roboczej. 

XtraBET Premium przynosi korzyści w postaci zwiększonej trwałości, co jest szczególnie ważne dla klu-

czowych elementów konstrukcyjnych.

standard optimum

XTRABET
S P E C JA L I S T YC Z N E

BETONY
K O N S T R U K C Y J N E

XtraBET to rodzina specjalistycznych betonów 

towarowych przeznaczonych na elementy 

konstrukcyjne budynków. Dzięki wieloletnim 

doświadczeniom CEMEX stworzył mieszanki 

betonowe o podwyższonej wytrzymałości dłu-

goterminowej. W rodzinie XtraBET dostępny 

jest pakiet receptur w każdej klasie wytrzyma-

łości, co pozwala wybrać rozwiązanie najbar-

dziej optymalne – beton szyty na miarę.

W wytwórniach CEMEX Polska wdrożony zo-

stał System Zakładowej Kontroli Produkcji. Zo-

stał również poddany dobrowolnej certyfikacji 

przez niezależną jednostkę badawczą, która 

regularnie audytuje procesy produkcyjne oraz 

kontroluje jakość gotowych produktów. Ozna-

cza to, że cyklicznie pobieramy i badamy prób-

ki betonu, co pozwala utrzymać jego niezmien-

ną i wysoką jakość oraz spełniać wszystkie 

deklarowane paramerty.



ROZWIĄZANIA
NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI

STANDARD  OPTIMUM  PREMIUM
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CEMEX Polska ma olbrzymie doświadczenie 

oraz długoletnią tradycję na rynku budowlanym, 

a co za tym idzie – bardzo bogaty asortyment. 

Oprócz betonów standardowych Klienci mają 

do dyspozycji mieszanki do zastosowań spe-

cjalnych. Takimi produktami są betony z serii 

XtraBET o wydłużonej gwarancji w standardzie.

EKOLOGICZNE 
ROZWIĄZANIA
Działalność człowieka i związana z nią emisja 

CO2 jest przyczyną ocieplania klimatu. W związ-

ku z tym jesteśmy odpowiedzialni za ograni-

czenie niekorzystnego wpływu naszej egzy-

stencji na środowisko. Znajomość procesów 

oraz materiałów pozwala nam na takie dobra-

nie składu mieszanki betonowej o wymaga-

nych właściwosciach, aby emisja CO2 przy 

wytworzeniu 1 m³ betonu była możliwie naj-

mniejsza. W produkcji mieszanki XtraBET emi-

sja CO2 została ograniczona o ponad 30%. 

Oznacza to, że można wybudować cztery 

obiekty w stanie surowym z użyciem produktu 

XtraBET, emitując do atmosfery tyle samo 

CO2 co przy budowie trzech takich obiektów 

z użyciem betonu tradycyjnego.

Beton XtraBET posiada certyfikaty dla zielo-

nych budynków LEED & BREEAM. Certyfikaty 

są przyznawane budynkom, które wyróżnia 

wysoka jakość oraz nowoczesność zastoso-

wanych materiałów.

Beton XtraBET jest laureatem 

nagrody w kategorii „Produkt 

Roku” miesięcznika Builder”.


