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HERACLES EΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
CEM II/B-M (P-W-L) 32,5N

Γιατί HERACLES ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ:
Το σακευμένο τσιμέντο HERACLES ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
(σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1) είναι τύπου CEM 
II/B-M (P-W-L) κατηγορίας αντοχής 32,5N. Πρόκειται για 
Σύνθετο Πόρτλαντ τσιμέντο υψηλών πρώιμων 
αντοχών κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές 
εφαρμογές (έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, 
έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος, 
παραθαλάσσιο σκυρόδεμα, σοβάτισμα και ογκώδεις 
κατασκευές). Ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες 
απαιτήσεις των κατασκευών για αντοχή και μεγάλη 
διάρκεια ζωής.

Διαθεσιμότητα:
Σε σάκους 50, 40 και 25 κιλών & σε Big Bags (μεγασάκους). 
Το HERACLES ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 25κιλο κυκλοφορεί σε νέα 
συσκευασία με εύκολο άνοιγμα και σε κορυφαία σχέση 
ποιότητας-τιμής.

BASIS
CEM II / A-M (W-L) 42,5R

Γιατί BASIS:
Το σακευμένο τσιμέντο BASIS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ (σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1) είναι τύπου CEM II / A-M 
(W-L) κατηγορίας αντοχής 42,5R. Είναι ένα Σύνθετο 
Πόρτλαντ τσιμέντο υψηλών αντοχών. Αποτελεί την 
ιδανική λύση για έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά 
έργα, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος.

Διαθεσιμότητα:
Το τσιμέντο BASIS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ διατίθεται σε σάκους 
των 40 και 20 κιλών καθώς και σε Big Bags.
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HERACLES EΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΛΕΥΚΟ
CEM I 52,5R

Γιατί HERACLES EΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ:
Το HERACLES EΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ (σύμφωνα 
με το πρότυπο προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1) κατηγορίας 
αντοχής CEM I 52,5 R είναι τσιμέντο Πόρτλαντ υψηλής 
λευκότητας και εργασιμότητας, ειδικό για παρασκευή 
διακοσμητικών στοιχείων, λευκού σοβά και την 
αποκατάσταση παλαιών κτιρίων και μνημείων.  Το προϊόν 
αυτό είναι ιδανικό για εφαρμογή σοβά (τελευταία 
στρώση) καθώς και για όλες τις περιπτώσεις 
σκυροδέματος όπου απαιτείται λευκό χρώμα.

Διαθεσιμότητα:
Το HERACLES ΛΕΥΚΟ (CEM I 52,5 R) διατίθεται σε σάκους 
των 25 κιλών.

LYSIS
MC 12,5   

Γιατί LYSIS:
To LYSIS  είναι ένα τσιμέντο τοιχοποιίας που σχεδιάστηκε 
ώστε να είναι ιδανικό για κτίσιμο και σοβάτισμα. Χάρη 
στον εμπλουτισμό με ειδικά πρόσθετα υψηλής 
τεχνολογίας δεν χρειάζεται προσθήκη ασβέστη στο 
μείγμα (μόνο άμμο και νερό). Εξασφαλίζει εξαιρετική 
εργασιμότητα, πρόσφυση, ασφάλεια για τον τεχνίτη και 
ευκολία στο εργοτάξιο. Είναι ένα προϊόν εξαιρετικά φιλικό 
προς το περιβάλλον, καθώς έχει 35% χαμηλότερο 
αποτύπωμα CO2 σε σχέση με το συμβατικό τρόπο 
εφαρμογής για κτίσιμο και σοβάτισμα (με ασβέστη). 

Μια προηγμένη λύση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ που απαντά 
εύκολα, γρήγορα και ποιοτικά σε ανάγκες για:
•  Σοβά (για όλες τις στρώσεις – εφαρμογές)
•  Λάσπη κτισίματος (για τούβλο, τσιμεντόλιθο κλπ.) 
•  Γέμισμα δαπέδων, ρήσεις ταρατσών κλπ. (σε συνδυασμό
    με θραυστά, συλλεκτά ή ελαφροβαρή αδρανή)

Διαθεσιμότητα:
Το LYSIS (MC 12,5) διατίθεται σε σάκους των 40 κιλών.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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Τεχνική Υποστήριξη Πωλήσεων
Το Tμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων εστιάζει στην παροχή πληροφορίας για τις 
ιδιότητες, την ποιότητα και τις εφαρμογές των προϊόντων της εταιρίας και στην 
επίλυση τεχνικών ζητημάτων.

heracles.greece@lafargeholcim.com
210 2804609
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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΜΠΕΤΟΝ)
 

HERACLES 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
(25-40-50KG)

BASIS
(20-40KG)

LYSIS
(40KG)

HERACLES 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
ΛΕΥΚΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
(25KG)

O Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αποδεικνύει έμπρακτα την προσήλωσή του στις αρχές της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας αποκτώντας την «πράσινη» 
σήμανση ECO της LafargeHolcim για προϊόντα τσιμέντου με μειωμένες εκπομπές CO2 
κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με παραδοσιακά προϊόντα τσιμέντου υψηλής 
περιεκτικότητας σε κλίνκερ. 

Τα πρώτα προϊόντα με βελτιωμένη επίδοση στο ανθρακικό τους αποτύπωμα, τα οποία 
πλέον φέρουν τη σχετική σήμανση, είναι:

• Το HERACLES ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ,
που εξασφαλίζει 30% μείωση εκπομπών CO2

• Το τσιμέντο τοιχοποιίας LYSIS,
που εξασφαλίζει 45% μείωση εκπομπών CO2



ΗΡΑΚΛΗΣ Όμιλος Εταιριών
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ηγετική 
δύναμη  στην ελληνική αγορά δομικών υλικών, με 110 χρόνια παρουσίας 
στο χώρο.
Αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό τσιμέντου στη χώρα, διαθέτει 30 
παραγωγικές και εμπορικές εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα.



ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:

xtizoumemazi.gr
www.

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΤΑΣΕΙΣ - ΙΔΕΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Ο,ΤΙ ΨΑΧΝΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΣ ΕΔΩ!
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