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A LafargeHolcim elnyerte a Solar Impulse Alapítvány 
Hatékony Megoldások minősítését. 
 

 A Solar Impulse Alapítvány azt a kihívást vállalta, hogy 
kiválasztja a legjobb 1000 tiszta megoldást, amely 
jövedelmező módon védi a környezetet. 

 

 A LafargeHolcim 10 zöld építési megoldását ismert el a Solar 
Impulse Alapítvány a Hatékony Megoldások minősítéssel. 

 

 Az ECOPact zöld betontól a 3D nyomtatásig a LafargeHolcim 
az innovatív és fenntartható építési megoldások terén vezető 
szerepet tölt be. 

 

A LafargeHolcim 10 zöld építési megoldása kapott „Solar Impulse Hatékony Megoldások” minősítést. 

Ezzel is elismerve a világelső technológiáit, amelyek jövedelmező módon védik a környezetet. A 

minősített LafargeHolcim megoldások közé tartozik az ECOPact zöld-beton, amely lehetővé teszi a 

CO2 semleges építkezést. A bioaktív beton zátony, amely helyreállítja a tengeri ökoszisztémákat és a 

3D nyomtatási technológiák - a gyorsabb és megtérülőbb otthonok és infrastruktúra megvalósításának 

érdekében. 

 

Piccard Bertrand, a Solar Impulse Alapítvány kezdeményezője és elnöke: „Örülök, hogy az 1000 tiszta 

megoldás kihívásunknak eleget tudtunk tenni, és ezzel támogathatjuk a világ leginnovatívabb 

technológiáit, amelyek jövedelmező módon védik a környezetet. Nagyon jó látni, hogy vannak olyan 

cégek, mint a LafargeHolcim is, akik elkötelezték magukat, az olyan megoldások mellett, amelyek 

pozitív hatással vannak a bolygónk számára. Tekintettel a vállalat globális hatókörére és méretére, 

valódi változást hozhat a mai klímaválság kezelésében.” 

 

Jenisch Jan, vezérigazgató: „Nagyon büszke vagyok arra, hogy sikerült jelentősen hozzájárulnunk a 

Solar Impulse Alapítvány célkitűzésének eléréshez: az 1000 környezeti szempontból pozitív megoldás 

megtalálásához. A K+F tevékenységünk több mint felével a fenntartható építési megoldásokra 

összpontosítunk. Elkötelezettek vagyunk a karbonsemleges jövő elérése mellett, amely az emberek 

és a bolygó számára is egyaránt élhető. A tiszta technológiáink mai elismerése nagy bátorítást jelent 

csapataink számára, hogy továbbra is tágítsák az innováció határait a fenntartható építés érdekében." 

 

A Solar Impulse Alapítvány 2018-ban azzal a céllal indította el a kihívását, hogy kiválasszon 1000 

megoldást, amelyek nyereséges módon védik a környezetet. Egyúttal felhívni a döntéshozók figyelmét 

és felgyorsítani azok megvalósítását. A kiválasztott megoldások megkapják a Solar Impulse 

Alapítvány minősítését, amely egyúttal bizonyítja pozitív környezeti és gazdasági hatásukat. 

Valamennyi díjazott megoldást egy független szakértőkből álló bizottság értékeli. 
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Az alábbi 10, LafargeHolcim építési megoldása lett ismerve a “Solar Impulse Hatékony Megoldás” 

minősítéssel, mint tiszta technológiák: 

 

● 3D betonnyomtatás – építsünk többet kevesebből a megfizethető otthonok és 

infrastruktúrák érdekében: A 14Trees, a LafargeHolcim közös vállalata 3D-s nyomtatási 

technológiát alkalmaz, hogy akár 70 % -kal csökkentse a megfizethető új otthonok építésének 

CO2 kibocsátását. 

 

● Aggneo - újrahasznosított adalékanyagok körkörös építéshez: Az Aggneo egy 100 %-ban 

újrahasznosított adalékanyag, amely hatékonyan újrahasznosítja az építési és bontási hulladékot 

anélkül, hogy kompromisszumokat kötne a teljesítményben. Ez a körkörös megoldás csökkenti 

az építési projektek CO2 kibocsátását, miközben megőrzi a természet erőforrásait. 

 

● Airium™ - szigetelőhab az épületek energiahatékonysága érdekében: Az Airium™ egy 

teljesen újrahasznosítható, nagy teljesítményű ásványi hab technológia, amely növeli az épületek 

energiahatékonyságát. 

 

● A Bio-aktív beton segít helyreállítani a tengeri ökoszisztémákat: ezek az innovatív beton 

megoldások a sérült parti ökoszisztémák rehabilitációjára lettek kifejlesztve a Seaboost / EGIS 

együttműködésével. 

 

● Ductal® - ultrakönnyű és nagy teljesítményű betonépítés, kevesebbel több elve alapján: 

ez a csúcstechnológiájú építőanyag egyedülálló szerkezetet kínál, amely javítja a környezeti 

teljesítményt és az általános ellenálló képességét is a hagyományosabb anyagokhoz képest. 

 

● Durabric – földalapú, alacsony szén-dioxid-kibocsátású megoldás a megfizethető 

lakhatáshoz: A Durabric egy tömörített, földdel stabilizált tégla. Előállításához nincs szükség 

égetésre, és ezzel egyúttal az erdőirtás mértékét is csökkenti az Afrika szubszaharai térségében. 

A Durabric CO2 kibocsátása tizedannyi, mint egy hagyományos tégláé. 

 

● ECOPact – zöld-beton a fenntartható építéshez: Az ECOPact a zöld-beton széles 

választékát kínálja alacsony CO2 kibocsátású és körkörös építkezéshez. Az ECOPact, zöld-beton 

előállítása során 30 % - 100 %-kal kevesebb fajlagos CO2 keletkezik, mint a hagyományos 

módon előállított (CEM I) betonok esetében. 

 

● TerraFlow™ - zöld cement a földalatti aknák és alagutak hatékony visszatöltéséhez: A 

TerraFlow™ speciálisan tervezett cementkötésű anyagok keveréke, erősen csökkentett CO2-

kibocsátással és magas újrahasznosított tartalommal, amely hatékonyabb és költséghatékonyabb 

megoldásokat tesz lehetővé a földalatti aknák visszatöltéséhez. 

  

● Kawach - kiváló minőségű víztaszító cement a víz ellenálló képesség érdekében: Az 

Ambuja Kawach egy olyan cement, amely megvéd a vízszivárgás és a vegyszerekkel szemben, 

ezzel tartósabbá és fenntarthatóbbá téve a szerkezeteket. 

 

● ORIS - az első digitális platform a fenntartható úttervezéshez: Az ORIS a fenntartható 

útépítés anyaghasználati üzleti intelligencia platformja. Az ORIS használata akár 50 % -kal is 

csökkenti a közúti projektek CO2-kibocsátását. 
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MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 

LAFARGEHOLCIM CSOPORT  
A LafargeHolcim, mint a világ egyik vezető építőalapanyag-gyártója, új utakat nyit a mindenki számára 
elérhető zöldebb, intelligensebb és egészségesebb építkezés terén. A karbonsemlegességi céljával 
összefüggésben, olyan megoldásokat kínál globális a LafargeHolcim, mint például az EcoPact, zöld 
beton a szénsemleges építkezéshez; vagy a Firestone tetőrendszerek a még energihatékonyabb 
építkezés érdekében. A körkörös gazdasági modelljével a vállalat globális szinten vezető szereppel bír 
a hulladékok felhasználása terén. A hulladékok energia- illetve nyersanyag-erőforrásként szolgálnak a 
termékeihez, mint például a vezető zöld (körkörös) cementhez, a Sustenohoz. A vállalati stratégiában 
meghatározó szerepe van az innovációnak és a digitalizációnak. Ezzel összefüggésben a K+F 
tevékenységének több mint felét a zöld megoldások teszik ki. A Cégcsoport 70.000 munkavállalójával 
elkötelezett az életminőség javítása mellett több mint 70 országban. Négy üzleti szegmense van: 
Cement, Transzportbeton, Adalékanyagok, Megoldások&Termékek. 
További információ: www.lafargeholcim.com 
 
A Solar Impulse hatékony megoldás minősítésről 
A „Solar Impulse Hatékony Megoldás” minősítés az egyetlen ma elérhető értékelés, amely garantálja 
a termékek és folyamatok gazdasági jövedelmezősége mellett a környezetvédelmi szempontok 
érvényesülését is a vízgazdálkodás, energia, mobilitás, infrastruktúra, ipar és mezőgazdaság 
területén. Szigorú értékelést követően ítélik oda - a független szakértők csoportja által lefolytatott 
ellenőrzött szabványokon alapuló folyamat három fő téma: megvalósíthatóság, környezetvédelem és 
költséghatékonyság. Ez a hatásos eszköz, amely megkönnyíti a hatékony megoldások megjelenését, 
globális támogatást kapott olyan intézményektől, mint az UNFCCC, az Európai Bizottság, a 
Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA), a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) és még 
sokan mások.  

 

A Solar Impulse Alapítványról 

Fel kell gyorsítani a hatékony, tiszta és nyereséges megoldások befogadását, amelyek csökkentik a 

bolygóra gyakorolt hatásunkat miközben elősegíti a gazdasági növekedést. Az innovatív, tiszta és 

nyereséges megoldások kiválasztása, minősítése és népszerűsítése a politikai és üzleti döntéshozók 

környezeti célkitűzéseinek támogatása érdekében az a kihívás, amelyet Piccard Bertrand a Solar 

Impulse Alapítvánnyal tűzött ki maga elé. Az „1000 megoldás portfóliójának” lehetővé kell tennie 

ambiciózusabb környezetvédelmi és energiapolitikák elfogadását, amelyek védik a környezetet, 

miközben új munkahelyeket teremtenek és profitot termelnek. Egy lehetőség az első világkörüli, 

tisztán napenergiát hasznosító repülés szimbólumának továbbvitelére és a karbonsemleges 

gazdaságra való áttérés felgyorsításának elérésére. 

 

Jogi nyilatkozat – felelősség kizárása - előremutató nyilatkozatok: 

Ez a dokumentum előremutató nyilatkozatokat tartalmaz. Az ilyen előremutató állítások nem 

jelentenek előrejelzéseket az eredmények vagy bármely más teljesítménymutató tekintetében, hanem 

inkább tendenciákat vagy célokat, adott esetben, ideértve a terveket, kezdeményezéseket, 

eseményeket, termékeket, megoldásokat és szolgáltatásokat, azok fejlesztését és potenciálját is. 

Noha a LafargeHolcim úgy véli, hogy az ilyen előremutató nyilatkozatokban tükröződő elvárások 

ésszerű feltételezéseken alapulnak, mint a jelen dokumentum közzétételekor, a befektetőket 

figyelmeztetik, hogy ezek az állítások nem garantálják a jövőbeli teljesítményt. A tényleges 

eredmények jelentősen eltérhetnek az előremutató állításoktól számos kockázat és bizonytalanság 

eredményeként, amelyek közül sokat nehéz megjósolni, illetve általában a LafargeHolcim felelősségi 

területén kívül esnek, beleértve, de nem kizárólag a LafargeHolcim éves jelentésében, amely elérhető 

a vállalat honlapján (www.lafargeholcim.com) leírt kockázatokat, valamint a piaci feltételekkel és 

terveink megvalósításával kapcsolatos bizonytalanságokat. Ennek megfelelően óvatosságra intjük, 

hogy ne támaszkodjon előremutató kijelentésekre. A LafargeHolcim nem vállalja, hogy frissíti ezeket 

az előremutató nyilatkozatokat. 

http://www.lafargeholcim.com/
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Ez a dokumentum a 595/2014 / EU piaci visszaélésekről szóló rendelet értelmében bennfentes 

információkat tartalmaz. 

 


