
Calcit d.o.o.
Stahovica 15,1242 Stahovica, Slovenija
T:+386 (0)1 8327 015, F:+386 (0)1 8325 533
E: info@calcit.si, www.calcit.com

Podatki na tehničnem listu so povprečne vrednosti, za katere 
Calcit d.o.o. meni, da so točni in zanesljivi in niso pravno 
obvezujoči. Calcit d.o.o. ne prevzema zakonske odgovornosti 
za uporabo podatkov oz. za nastalo škodo pri uporabi proizvodov 
za namene, ki niso podrobno preučeni. S tem tehničnim listom 
so vse prejšnje izdaje neveljavne. (Januar 2019)

Te r a z z o  0 , 2

Značilnosti
Terazzo 0,2 je bel granulat iz naravnega kalcijevega karbonata, ki se 
uporablja v gradbeništvu. Za Terazzo je poleg dobrih optičnih lastnosti in 
ustrezne porazdelitve ter velikosti delcev značilna tudi odlična odpornost 
proti mehanskim in vremenskim vplivom.

Fizikalne značilnosti
pH - vrednost (ISO 787/9) 9

Vlaga (ISO 787/2) max 0,2 %

Nasipna gostota (ISO 787/11) 1,2 g/ml

Absorpcija vode (ISO 787/5) 23,0 g/100 g

Trdota po Mohs-u 3

Kemična analiza
CaCO3   98 %

Fe2O3    0,01 % 

SiO2    0,02 %

Žaroizguba                             42,8 %

Območje velikosti delcev
D98%       220,0 µm

D50%  13,0 -15,0 µm
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Calcit d.o.o.
Stahovica 15,1242 Stahovica, Slovenija
T:+386 (0)1 8327 015, F:+386 (0)1 8325 533
E: info@calcit.si, www.calcit.com

Podatki na tehničnem listu so povprečne vrednosti, za katere 
Calcit d.o.o. meni, da so točni in zanesljivi in niso pravno 
obvezujoči. Calcit d.o.o. ne prevzema zakonske odgovornosti 
za uporabo podatkov oz. za nastalo škodo pri uporabi proizvodov 
za namene, ki niso podrobno preučeni. S tem tehničnim listom 
so vse prejšnje izdaje neveljavne. (Januar 2019)

Te r a z z o  0 , 5

Značilnosti
Terazzo 0,5 je bel granulat iz naravnega kalcijevega karbonata, ki se 
uporablja v gradbeništvu. Za Terazzo je poleg dobrih optičnih lastnosti in 
ustrezne porazdelitve ter velikosti delcev značilna tudi odlična odpornost 
proti mehanskim in vremenskim vplivom.

Fizikalne značilnosti
pH - vrednost (ISO 787/9) 9

Vlaga (ISO 787/2) max 0,2 %

Nasipna gostota (ISO 787/11) 1,4 g/ml

Trdota po Mohs-u 3

Kemična analiza
CaCO3   98 %

Fe2O3    0,01 % 

SiO2    0,02 %

Žaroizguba                             42,8 %

Območje velikosti delcev
R 0,5 mm       max 2 %

R 0,1 mm  min 90 %
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Calcit d.o.o.
Stahovica 15,1242 Stahovica, Slovenija
T:+386 (0)1 8327 015, F:+386 (0)1 8325 533
E: info@calcit.si, www.calcit.com

Podatki na tehničnem listu so povprečne vrednosti, za katere 
Calcit d.o.o. meni, da so točni in zanesljivi in niso pravno 
obvezujoči. Calcit d.o.o. ne prevzema zakonske odgovornosti 
za uporabo podatkov oz. za nastalo škodo pri uporabi proizvodov 
za namene, ki niso podrobno preučeni. S tem tehničnim listom 
so vse prejšnje izdaje neveljavne. (Januar 2019)

Te r a z z o  1

Značilnosti
Terazzo 1 je bel granulat iz naravnega kalcijevega karbonata, ki se up-
orablja v gradbeništvu. Za Terazzo je poleg dobrih optičnih lastnosti in 
ustrezne porazdelitve ter velikosti delcev značilna tudi odlična odpornost 
proti mehanskim in vremenskim vplivom.

Fizikalne značilnosti
pH - vrednost (ISO 787/9) 9

Vlaga (ISO 787/2) max 0,2 %

Nasipna gostota (ISO 787/11) 1,4 g/ml

Trdota po Mohs-u 3

Kemična analiza
CaCO3   98 %

Fe2O3    0,01 % 

SiO2    0,02 %

Žaroizguba                             42,8 %

Območje velikosti delcev
R 1,0 mm       max 1 %

R 0,5 mm  70 - 90 %
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Calcit d.o.o.
Stahovica 15,1242 Stahovica, Slovenija
T:+386 (0)1 8327 015, F:+386 (0)1 8325 533
E: info@calcit.si, www.calcit.com

Podatki na tehničnem listu so povprečne vrednosti, za katere 
Calcit d.o.o. meni, da so točni in zanesljivi in niso pravno 
obvezujoči. Calcit d.o.o. ne prevzema zakonske odgovornosti 
za uporabo podatkov oz. za nastalo škodo pri uporabi proizvodov 
za namene, ki niso podrobno preučeni. S tem tehničnim listom 
so vse prejšnje izdaje neveljavne. (Januar 2019)

Te r a z z o  1 , 5

Značilnosti
Terazzo 1,5 je bel granulat iz naravnega kalcijevega karbonata, ki se 
uporablja v gradbeništvu. Za Terazzo je poleg dobrih optičnih lastnosti in 
ustrezne porazdelitve ter velikosti delcev značilna tudi odlična odpornost 
proti mehanskim in vremenskim vplivom.

Fizikalne značilnosti
pH - vrednost (ISO 787/9) 9

Vlaga (ISO 787/2) max 0,2 %

Nasipna gostota (ISO 787/11) 1,4 g/ml

Trdota po Mohs-u 3

Kemična analiza
CaCO3   98 %

Fe2O3    0,01 % 

SiO2    0,02 %

Žaroizguba                             42,8 %

Območje velikosti delcev
R 1,6 mm       max 1 %

R 1,0 mm       50 - 70 %
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Calcit d.o.o.
Stahovica 15,1242 Stahovica, Slovenija
T:+386 (0)1 8327 015, F:+386 (0)1 8325 533
E: info@calcit.si, www.calcit.com

Podatki na tehničnem listu so povprečne vrednosti, za katere 
Calcit d.o.o. meni, da so točni in zanesljivi in niso pravno 
obvezujoči. Calcit d.o.o. ne prevzema zakonske odgovornosti 
za uporabo podatkov oz. za nastalo škodo pri uporabi proizvodov 
za namene, ki niso podrobno preučeni. S tem tehničnim listom 
so vse prejšnje izdaje neveljavne. (Januar 2019)

Te r a z z o  2

Značilnosti
Terazzo 2 je bel granulat iz naravnega kalcijevega karbonata, ki se up-
orablja v gradbeništvu. Za Terazzo je poleg dobrih optičnih lastnosti in 
ustrezne porazdelitve ter velikosti delcev značilna tudi odlična odpornost 
proti mehanskim in vremenskim vplivom.

Fizikalne značilnosti
pH - vrednost (ISO 787/9) 9

Vlaga (ISO 787/2) max 0,2 %

Nasipna gostota (ISO 787/11) 1,4 g/ml

Trdota po Mohs-u 3

Kemična analiza
CaCO3   98 %

Fe2O3    0,01 % 

SiO2    0,02 %

Žaroizguba                             42,8 %

Območje velikosti delcev
R 2,0 mm       max 4 %

R 1,25 mm min 80 %
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Calcit d.o.o.
Stahovica 15,1242 Stahovica, Slovenija
T:+386 (0)1 8327 015, F:+386 (0)1 8325 533
E: info@calcit.si, www.calcit.com

Podatki na tehničnem listu so povprečne vrednosti, za katere 
Calcit d.o.o. meni, da so točni in zanesljivi in niso pravno 
obvezujoči. Calcit d.o.o. ne prevzema zakonske odgovornosti 
za uporabo podatkov oz. za nastalo škodo pri uporabi proizvodov 
za namene, ki niso podrobno preučeni. S tem tehničnim listom 
so vse prejšnje izdaje neveljavne. (Januar 2019)

Te r a z z o  2 , 5

Značilnosti
Terazzo 2,5 je bel granulat iz naravnega kalcijevega karbonata, ki se 
uporablja v gradbeništvu. Za Terazzo je poleg dobrih optičnih lastnosti in 
ustrezne porazdelitve ter velikosti delcev značilna tudi odlična odpornost 
proti mehanskim in vremenskim vplivom.

Fizikalne značilnosti
pH - vrednost (ISO 787/9) 9

Vlaga (ISO 787/2) max 0,2 %

Nasipna gostota (ISO 787/11) 1,4 g/ml

Trdota po Mohs-u 3

Kemična analiza
CaCO3   98 %

Fe2O3    0,01 % 

SiO2    0,02 %

Žaroizguba                             42,8 %

Območje velikosti delcev
R 2,5 mm       max 2 %

R 2,0 mm 40 - 60 %
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Calcit d.o.o.
Stahovica 15,1242 Stahovica, Slovenija
T:+386 (0)1 8327 015, F:+386 (0)1 8325 533
E: info@calcit.si, www.calcit.com

Podatki na tehničnem listu so povprečne vrednosti, za katere 
Calcit d.o.o. meni, da so točni in zanesljivi in niso pravno 
obvezujoči. Calcit d.o.o. ne prevzema zakonske odgovornosti 
za uporabo podatkov oz. za nastalo škodo pri uporabi proizvodov 
za namene, ki niso podrobno preučeni. S tem tehničnim listom 
so vse prejšnje izdaje neveljavne. (Januar 2019)

Te r a z z o  3

Značilnosti
Terazzo je bel granulat iz naravnega kalcijevega karbonata, ki se uporablja 
v gradbeništvu. Za Terazzo je poleg dobrih optičnih lastnosti in ustrezne 
porazdelitve ter velikosti delcev značilna tudi odlična odpornost proti 
mehanskim in vremenskim vplivom.

Fizikalne značilnosti
pH - vrednost (ISO 787/9) 9

Vlaga (ISO 787/2) max 0,2 %

Nasipna gostota (ISO 787/11) 1,4 g/ml

Trdota po Mohs-u 3

Kemična analiza
CaCO3   98 %

Fe2O3    0,01 % 

SiO2    0,02 %

Žaroizguba                             42,8 %

Območje velikosti delcev
R 3,15 mm       max 2 %

R 2,5 mm 35 - 55 %
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Calcit d.o.o.
Stahovica 15,1242 Stahovica, Slovenija
T:+386 (0)1 8327 015, F:+386 (0)1 8325 533
E: info@calcit.si, www.calcit.com

Podatki na tehničnem listu so povprečne vrednosti, za katere 
Calcit d.o.o. meni, da so točni in zanesljivi in niso pravno 
obvezujoči. Calcit d.o.o. ne prevzema zakonske odgovornosti 
za uporabo podatkov oz. za nastalo škodo pri uporabi proizvodov 
za namene, ki niso podrobno preučeni. S tem tehničnim listom 
so vse prejšnje izdaje neveljavne. (Januar 2019)

Terazzo MM

Značilnosti
Terazzo MM je bel granulat iz naravnega kalcijevega karbonata, ki se 
uporablja v steklarstvu, kmetijstvu, v proizvodnji krmil za živali in v 
gradbeništvu.

Fizikalne značilnosti
pH - vrednost (ISO 787/9) 9

Vlaga (ISO 787/2) max 0,2 %

Nasipna gostota (ISO 787/11) 1,5 g/ml

Trdota po Mohs-u 3

Kemična analiza
CaCO3   98 %

MgCO3   1,5 %

Fe2O3    0,02 % 

SiO2     max 0,05 %

Žaroizguba                             42,8 %

Netopno v HCl                        0,07 %

Območje velikosti delcev
R 1,0 mm       max 1 %

R 0,1 mm  min 90 %
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