
 
 
FoundationMASTER beton performant pentru fundații speciale este unul dintre 
produsele gata de utilizare, rezultat al cercetării și experienței nucleului de specialiști CRH, 
produs special creat pentru a aduce plus valoare: 
 

- Proiectantului – cu un produs cu rezistențe mari dar și fluid, care completează spații 
înguste sau largi în fundații de adâncime, cu armatură densă și care aduce o 
certitudine a executiei secțiunilor de detaliu așa cum au fost ele proiectate, ajutând 
în asumarea calității 

- Constructorului – rezolvă situații de multe ori dificile de fundații speciale (pereti mulați, 
piloți forați din beton etc), contribuind la economii și siguranță în executie, evitând 
segregările și asigurând o turnare facilă (curgere fluidă în jurul armăturilor) 

- Beneficiarului – asigurarea unor fundații de construcție la cel mai ridicat nivel de 
siguranță, într-o manieră economică optimă, în special la construcțiile cu terenuri de 
fundare dificile, în care soluțiile uzuale ar fi improbabile, nesigure și costisitoare. 

 
Clasele de rezistența de la C20/25 până la C40/50 (adica 25…50 N/mm2) și clasele 
consistență S4 și S5 (fluide), raportul limitat de Apă/Ciment (0,5), dar cu un dozaj semnificativ 
de ciment (350…400 kg/m3), asigurarea unei curbe granulometrice continue (de agregate 
selectate și dimensiuni maxime adaptate spatiului dintre armături) conferă un mix special 
dezvoltat pentru fundații aparte (rezistență mare, curgere la turnare și uniformitate). 
 
FoundationMASTER beton performant pentru fundații speciale oferă de asemeni una 
dintre cele mai moderne solutii privind eficiența energetică cu utilizarea unor resurse de 
energie regenerabilă: fundații termoactive (piloti, diafragme energetice). 
 
Solutie modernă de top pentru clădiri de birouri, spații comerciale mari, precum și pentru orice 
construcție care utilizează fundații pe piloti sau diafragme din beton armat, schimbul de 
energie cu solul prin intermediul instalațiilor pompelor de caldură, cu circuite de transfer termic 
înglobate în fundațiile din beton, asigură o eficiență energetică foarte ridicată (posibil inclusiv 
pentru clădiri adiacente).  
Costurile, deși initial mai mari prin instalațiile și echipamentele de energie prevăzute, sunt 
optimizate prin construcție utilizând fundatia atât element structural cât și ca sistem energetic. 
Ulterior, beneficiile imediate și pe termen lung apar prin eficiența energetică și utilizarea unor 
resurse necostisitoare, într-o metodă modernă, cu protejarea mediului înconjurător. 
 
 


