PENETRON®

TERMÉK
ADATLAP

KRISTÁLYOS VÍZZÁRÓ FELÜLETKEZELŐ ANYAG

ISMERTETŐ
A Penetron egy integrált kristályos vízzáró felületkezelő anyag, amely vízzárást és a vegyi hatások elleni védelmet
biztosít a betonnak. A Penetron Portland cementből, speciálisan kezelt kvarchomokból és aktív vegyszerek
keverékéből áll. A Penetront alkalmazás előtt mindössze vízzel kell összekeverni. A Penetron betonfelületre való
felhordásakor az aktív vegyszerek elegyednek a beton hajszálereiben lévő nedvességgel és oltatlan mésszel, és
oldhatatlan kristályszerkezetet hoznak létre. Ezek a kristályok kitöltik a betonban lévő pórusokat és kisebb
zsugorodási repedéseket, és megakadályozzák a víz további bejutását (nyomás alatt is). A Penetron azonban
lehetővé teszi, hogy a gőz keresztülhaladjon az anyag szerkezetén (vagyis a beton képes a „lélegzésre”). A
vízzáráson kívül a Penetron megvédi a beton szerkezetét a tengervíztől, a szennyvíztől, az agresszív talajvíztől, és
sok egyéb agresszív kémiai oldat hatásától. A Penetron ivóvízzel érintkezhet, ezért különösen jól alkalmazható
ivóvíztartályokban, tározókban, víztisztító üzemekben, stb. A Penetron nem dekorációs anyag.
AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
A Penetron szerkezetileg ép, új vagy régi betonon alkalmazható, akár a beton nyomással terhelt, vagy nyomás
nélküli (tehát vízzel érintkező vagy nem érintkező) oldalán.







Alapozási támfalak
Parkolók
Betonlapok (padló, tető, erkély stb.)
Alagutak és aluljárók
Munkahézagok
Alapozás









Víz-visszatartó szerkezetek
Föld alatti pincék
Úszómedencék
Szennyvíztisztító és víztisztító telepek
Csatornák
Víztároló medencék
Hidak, gátak és utak

ELŐNYÖK


















A beton részévé válik, szilárd és tartós szerkezetet hoz létre. Nem szabad összetéveszteni a
bevonatképző vagy membrános anyagokkal.
Mélyen beszivárog, és szigeteli a beton hajszálereit és a zsugorodási repedéseket 
A pozitív és negatív oldalon is alkalmazható
Vízzáró és vegyszerálló tulajdonságai a felület sérülése esetén is változatlanok maradnak
Rendkívül hatékony védelmet nyújt a nagy
hidrosztatikai nyomás ellen
A hidrolitikus membránnál vagy az agyagpaneles rendszernél olcsóbb és hatékonyabb
Könnyen alkalmazható, emiatt kevés munkaerőt igényel
Növeli a beton nyomószilárdságát
Nem válik le az összetételeknél, nem szakad el, és nem lyukad át
Nem igényel külön védelmet a feltöltéskor, az acél- vagy drótháló elhelyezésekor, vagy egyéb
szokásos tevékenységek elvégzése során
Tömíti a beton maximum 0,4 mm-es hajszálrepedéseit, nem pusztán elfedi, vagy áthidalja a
hajszálrepedéseket és a zsugorodási repedéseket
Lehetővé teszi a beton lélegzését, megakadályozza a vízpára lecsapódását, és teljesen szárazon
hagyja a betont
Ellenáll a vegyi hatásoknak (PH 3 -11 folyamatos érintkezés; PH 2 -12 rendszeres érintkezés) és
széleskörű védelmet kínál a fagyási / olvadási ciklusok, az agresszív talajvíz, a tengervíz, a
karbonátok, a kloridok, a szulfátok és a nitrátok ellen
Földnedves betonban és friss betonban egyaránt alkalmazható
Védi a betonacélt
Nem mérgező, ivóvízzel is érintkezhet (NSF 61)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A felület előkészítése: A Penetronnal kezelt betonnak tisztának és „nyitott” hajszálér szerkezetűnek kell lennie.
Távolítsa el a cementtejet, port, zsírt stb. nagynyomású vízsugárral, nedves homokfúvással vagy drótkefével.
A repedéseket, kavicsfészket tartalmazó stb. hibás betont barázdálni kell, Penetronnal kell kezelni, majd
Penetron Mortarral be kell tömni.

PENETRON®
TERMÉK ADATLAP
A felületet a Penetron alkalmazása előtt megfelelően
be kell vizezni. A beton felületének nedvesnek, de
nem vizesnek kell lennie.

Tömítő beton: 1,4 kg/m2 Penetron pépesen vagy
száraz porként egyenletesen közvetlenül a rákerülő
betonlap elhelyezése előtt.

Keverés: A Penetront mechanikusan kell elkeverni
tiszta vízzel, sűrű olajfesték állagúra. Csak annyi
anyagot keverjen meg, amennyit 20 percen belül fel
tud használni, és gyakran keverje meg az anyagot. Ha
a keverék elkezd megkötni, ne adjon hozzá több vizet,
egyszerűen keverje át a felhasználhatósági állapot
visszanyeréséhez.

KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK
Ne használja a Penetront 0°C alatti hőmérsékleten. A
Penetron nem használható beton vagy vakolat
kötőanyagaként (erre a célra a Penetron Admixet
érdemes használni).

Keverési arányok:
Függőleges
felületek

Vízszintes
felületek

Felvitel
ecsettel

5 egység
Penetron 2
egység vízhez

3 egység
Penetron 1
egység vízhez

Felvitel szóró
berendezéssel

5 egység
Penetron 2,75
– 3,25 egység
vízhez

Alkalmazás:
Pépes állapotban: a Penetront egy vagy két
rétegben hordja fel ecseteléssel, vagy a megfelelő
szóró berendezéssel. Amennyiben két réteg van
előírva, a második réteget akkor vigye fel, amikor az
első réteg még friss.
Száraz por állapotban (csak vízszintes felületen):
Oszlassa el az előírt mennyiségű Penetront
szitálással, majd simítsa be a frissen elhelyezett
betonba, amikor a beton elérte a kötés kezdetét.
Felhasználási mennyiség:
Függőleges felületeken: a már megkötött betonra két
réteg Penetron, rétegenként 0,7-0,8 kg/m2
mennyiségben ecsettel vagy szóró berendezéssel
felhordva.
Betonlapokon: a már megkötött betonra egy réteg
pépes Penetron 1,1 kg/m2 mennyiségben, vagy 1
kg/m2 Penetron a friss betonra szárazon szórva és
simítva, amikor a beton elérte a kötés kezdetét.
Munkahézagokban: 1,6 kg/m2 Penetron pépesen
vagy száraz porként közvetlenül a következő
szint/réteg beton elhelyezése előtt.

CSOMAGOLÁS
A Penetron Admix 22,7 kg-os zsákos, vagy 25 kg-os
vödrös kiszerelésben kapható.
TÁROLÁS / ELTARTHATÓSÁGI IDŐ
Megfelelő tárolási feltételek mellett, száraz helyen,
bontatlan, sértetlen eredeti csomagolásban tárolva az
eltarthatósági idő 12 hónap.
MUNKAVÉDELEM
A Penetron cementet tartalmaz, ami irritálhatja a
szemet és a bőrt. Bőrrel való érintkezése
túlérzékenységet okozhat. Használjon megfelelő
szem-, bőr- és légzésvédő eszközöket. Kerülje a
bőrrel és szemmel való érintkezést. Amennyiben a
szembe kerül, azonnal mossa ki bő vízzel és forduljon
orvoshoz. További információkért olvassa el az
anyag biztonsági adatlapját. Ne tárolja gyermekek által
elérhető helyen.
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PENETRON
szerkezeti és nem
szerkezeti javító
betonhabarcs

Klórtartalom:
< 0.05 tömegszázalék
Kötőanyag: n.a.
Zsugorodás, tágulás: n.a.
Rugalmassági modulus:
n.a.
Hőkompatibilitás (1. rész):
n.a.
Korróziós viselkedés: nincs
korrozív hatása
Tűzre adott reakció: n.a.
Veszélyes anyagok: n.a.

Nyomószilárdság:
R3 osztály (≥ 25 MPa)

Magyarországi forgalmazó: Chem-Beton 2000 Kft
8628 Nagycsepely, Jónás major 1
jonas@penetron.hu 0630 700 85-22
fax: 0684 367-594

A PENETRON INTERNATIONAL LTD. garantálja, hogy az általa gyártott termékek mentesek az
anyaghibáktól, megfelelnek a keverési előírásoknak, és minden összetevőt a megfelelő arányban
tartalmaznak.
A PENETRON INTERNATIONAL LTD NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA, HOGY TERMÉK A KÍVÁNT
CÉLRA ALKALMAS. A felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék megfelel-e az adott
felhasználási célra, és minden ezzel kapcsolatos esetleges veszély és felelősség felmérése

