Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ λανσάρει στην
ελληνική αγορά την «πράσινη»

σειρά σκυροδεμάτων ECOPact με
30% χαμηλότερες εκπομπές CΟ2
και κορυφαίες επιδόσεις
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Με τη νέα σειρά σκυροδεμάτων ECOPact, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ εμπλουτίζει το «πράσινο» προϊοντικό του
χαρτοφυλάκιο, κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική
οικονομία. Πρόκειται για την πρώτη «πράσινη» σειρά σκυροδεμάτων στην ελληνική αγορά με χαμηλό
ανθρακικό αποτύπωμα, που προσδίδει προστιθέμενη αξία στις αειφόρες κατασκευές.
Στηριζόμενη στη νέα βελτιωμένη σύνθεση του τσιμέντου CEM II 32,5N, το οποίο φέρει την «πράσινη»
σήμανση ECO της LafargeHolcim, η σειρά σκυροδεμάτων ECOPact διακρίνεται για τη βελτιωμένη απόδοση
αειφορίας, καθώς παράγεται με 30% χαμηλότερες εκπομπές CΟ2 σε σύγκριση με παραδοσιακά
σκυροδέματα. Αποτελεί τη νέα «πράσινη» πρόταση για κάθε κατασκευαστικό έργο υψηλών τεχνικά
απαιτήσεων αλλά και προδιαγραφών ως προς το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, οδηγώντας τις εξελίξεις
για το μέλλον των αειφόρων κατασκευών.
Η σειρά σκυροδεμάτων ECOPact του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ διατίθεται στις βασικές κατηγορίες αντοχής (C
16/20, C 20/25, C 25/30) για όλες τις αντίστοιχες απαιτήσεις περιβαλλοντικής έκθεσης, καλύπτοντας
ανάγκες όλου του φάσματος των κατασκευών.
«Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, εργαζόμαστε συστηματικά για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προκλήσεις αλλά
και να προβλέπουμε τις εξελισσόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου οικοδομείν, που έχει στο επίκεντρο τη
βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Η νέα «πράσινη» σειρά σκυροδεμάτων ECOPact, που συνδυάζει την
καινοτομία με το βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποτελεί τη νέα μας κινητήρια δύναμη για την
ταχύτερη μετάβαση σε πιο αειφόρες κατασκευές», ανέφερε ο κ. Λευτέρης Μουστάκας, Διευθυντής της
Δραστηριότητας Σκυροδέματος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

Όμιλος Εταιρειών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιρειών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου
στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών
και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος ηγείται της μεταστροφής του κλάδου των δομικών
υλικών σε έναν κλάδο μικρότερης έντασης άνθρακα, που εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας
αναφορικά με τη χρήση των πόρων. Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει στην ελληνική και διεθνή αγορά
καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες λύσεις, που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και
τις απαιτήσεις των σύγχρονων αειφόρων κατασκευών.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lafarge.gr
Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο YouTube @Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

Σχετικά με τη LafargeHolcim
Ως ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις δομικών υλικών, η LafargeHolcim διαμορφώνει εκ νέου τον τρόπο που
χτίζουμε, ώστε να γίνει ο κόσμος πιο πράσινος και πιο έξυπνος για όλους. Στην πορεία της να καταστεί μια
εταιρεία με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, η LafargeHolcim προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε παγκόσμιο
επίπεδο, όπως το «πράσινο» σκυρόδεμα ECOPact, κάνοντας πραγματικότητα κατασκευές με ουδέτερο
ισοζύγιο άνθρακα. Υιοθετώντας το κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο, η εταιρεία ηγείται παγκοσμίως στην
ανακύκλωση αποβλήτων για την ενεργειακή αξιοποίηση και την ανακύκλωση πρώτων υλών μέσω πράσινων
προϊόντων, όπως το τσιμέντο Susteno. Η καινοτομία και η ψηφιοποίηση βρίσκονται στον πυρήνα τής
στρατηγικής της εταιρείας, με περισσότερα από τα μισά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης να εστιάζουν στην
ανάπτυξη πιο πράσινων λύσεων. Οι 70.000 εργαζόμενοι της LafargeHolcim σε περισσότερες από 70 χώρες,
δεσμεύονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των τεσσάρων δραστηριοτήτων της: Τσιμέντο, Έτοιμο
Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Προϊόντα & Λύσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com
Ακολουθήστε μας στο Facebook, Twitter, LinkedIn και YouTube

