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Nowoczesne budownictwo drogowe stawia przed wykonawcami 

nowe wyzwania związane z coraz krótszymi terminami realizacji 

robót, a co za tym idzie koniecznością wykonywania prac w róż-

nych warunkach atmosferycznych. Czynniki te zmuszają do 

poszukiwania nowych rozwiązań materiałowych, które pozwolą 

utrzymać terminowość prowadzonych prac oraz zwiększyć po-

ziom techniczny i jakościowy stabilizowanego podłoża.

Specjalistyczne, hydrauliczne spoiwo drogowe nowej generacji 

marki Silment CQP-15 jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebo-

wanie rynku. Jest zalecane tam, gdzie konieczne jest skrócenie 

terminów realizacji oraz podniesienie poziomu technicznego 

wykonywanych prac. Dodatkowo umożliwia prowadzenie robót 

w różnych warunkach atmosferycznych, również w ekstremal-

nie złych, jak silne przewilgocenie gruntu czy obecność zanie-

czyszczeń. Jest to możliwe dzięki wysokiej wodożądności oraz 

reaktywności hydraulicznej spoiwa.

Właściwości Silmentu CQP-15 stwarzają zupełnie nowe możli-

wości konstruowania dolnych warstw podbudowy oraz nasypów 

z wykorzystaniem gruntu rodzimego. Zapewniają uzyskanie 

wysokich i stabilnych parametrów nośności. W przeciwieństwie 

do wapna przy ponownym namoczeniu nie występuje zjawisko 

wtórnego rozmywania, dzięki czemu stosowanie spoiwa Silment 

CQP-15 daje trwały efekt osuszania gruntu oraz jego stabilizacji. 

Spoiwo umożliwia stabilizację gruntów o stosunkowo niskiej 

jakości, gdzie zastosowanie cementu lub wapna nie daje zado-

walających rezultatów.

Silment CQP-15 zalecany jest tam, gdzie parametry wytrzyma-

łości wzmocnionej podbudowy są oczekiwane na umiarkowanym 

poziomie, tj. spełniają klasę wytrzymałości na R
m

 = 1,5 MPa. 

Dodatkowo Silment CQP-15 może być stosowany jako materiał 

wiążący do suspensji popiołowo-wodnych, do wzmacniania mie-

szanek kruszyw oraz jako czynnik scalający osady ściekowe.

Silment CQP-15 może być wykorzystywane przy budowie 

autostrad, dróg krajowych i powiatowych. Został również dopusz-

czone przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie 

do stosowania w budownictwie wojskowym (lotniska wojskowe 

i cywilne). Posiada aprobatę techniczną IBDiM nr AT/2003-04-15, 

jest też certyfikowany przez PZH, ITWL oraz GDDKiA.

Spoiwo Silment CQP-15 jest produkowane na podstawie za-

kupionej licencji przez firmę SPOIWEX Sp. z o.o. z siedzibą 

w Żorach w województwie śląskim.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: WWW.SPOIWEX.PL
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