
og du har et solidt grundlag…

Nogle referencer...

Større motorveje og 
lufthavnsafsnit (USA og Europa) 
Proviacal® ST, Proviacal® RD, 
Proviacal® SL 

Bygning af højhastighedsbaner 
(F, Benelux) og modernisering 
af bestående baner 
(Benelux, CZ) 
Proviacal® ST, Proviacal® RD 

Tør genanvendelse af 
udgravningsmaterialer 
(F, Benelux) 
Proviacal® DS, Proviacal® RD 

Våd genanvendelse af 
udgravningsmaterialer (D, CZ) 
Proviacal® LS, Proviacal® RD 

Tunnelmørtler (NL, F) 
Proviacal® SP, Proviacal® H 

Dige-befæstelse (CZ) 
Proviacal® ST 

On-site behandling af tørre leragtige 
jordtyper (USA, F) 
Proviacal® SL40 og Porta-Batch® 
Forbedring af ubrugelige brudmaterialer 
Proviacal® DS, Proviacal® SL

Bemærk: I Danmark fremstilles Proviacal® H, Proviacal® ST og 
Proviacal® SL. De øvrige typer kan leveres fra andre selskaber i 
Lhoist gruppen.

Din lokale kontakt træffes på:
tlf. +45 56 76 35 00
www.proviacal.com
faxekalk@faxekalk.dk 
proviacal@lhoist.com

10
-0

5



Dine fordele

Calci-action® omfatter komplette løsninger 
lige fra definition af problemstilling til 
rettidige leverancer.

Utallige succesrige 
anlægsreferencer over hele 
verden bekræfter Calci-action®’s 
anvendelighed.
 
Calci-action® sikrer det bedste 
udførelses/udgiftsforhold på dine 
byggepladser.

Calci-action® gør administration af dine 
projekter enkel og problemfri.

Calci-action® sikrer dig personlig 
støtte og giver adgang til Lhoist’s 
verdensomspændende ekspertise. 

Calci-action® garanterer dig fordelen 
af den nyeste udvikling og fornyelse i 
jordstabiliseringsteknologien, da den 
forholder sig til dine projekter.

Lhoist Calci-action® er en færdig 
løsning, der omfatter: 

• Den Proviacal® behandling, der bedst 
opfylder dine behov

• Lhoist tekniske sagkundskab:
- jordbundsundersøgelser og analyser 
- tekniske anbefalinger 
- sammenligning af mulige løsninger 
- anbefaling af hvilket udstyr, der kan 

anvendes og hvordan 
- forventet mekanisk resultat 
- forventet indvirken på projektets tidsplan

• Adgang til verdensomspændende 
referencer og til Lhoist’s tekniske database

• Lhoist produkt og logistik service:
- leverancer uden mængdemæssige 

begrænsninger 
- absolut leveringssikkerhed 
- mulighed for fleksibel leveringsplan 
- tæt opfølgning på leverancer 
- just-in-time leverancer til arbejdsstedet 
- siloudstyr og on-site produktion 
- anerkendte og erfarne Proviacal® 

entreprenører

Din udfordring

I forbindelse med anlægsprojekter skal 
tidsfrister og stram lovgivning overholdes. 
For at spare tid og penge dukker nogle af 
følgende spørgsmål måske op:

Hvordan kan jeg genbruge jord fra 
udgravninger?

Hvordan kan jeg forbedre svellende 
jordtypers egenskaber?

Hvordan kan jeg behandle jord i bymæssige 
eller miljøfølsomme områder?

Hvordan kan jeg forbedre eksisterende 
infrastruktur (baner, veje) med minimal 
gene for trafikken?

Hvordan kan jeg forbedre tunnelmørtlers 
egenskaber?

Hvordan kan jeg øge holdbarheden af 
grøfter og afvandingskanaler?

Hvordan kan jeg forbedre arbejdsforholdene 
på arbejdspladsen? 

og du har et solidt grundlag…


