®

T
T O
O TT AA LL

C
C O
O N
N C
C R
R E
E T
T E
E

PP RR OO TT EE C
C T
T II OO N
N

A KIKRISTÁLYOSODOTT TECHNOLÓGIA

Tartós betonszerkezetek
A világ legnépszerűbb építőanyaga. Ha a teljes felhasználást nézzük,
évente több milliárd köbméterre tehető a kevert vagy előre gyártott
beton mennyisége. A betont világszerte csaknem minden típusú építési
projektben alkalmazzák. A beton minőségét általában a szerkezete és a
szilárdsága határozza meg. Ezek a jellemzők olyan esztétikus szerkezetek
kialakítását teszik lehetővé, amelyekkel szemben követelmény a tartósság
és a szélsőséges vagy agresszív környezeti hatásokkal szembeni ellenállóképesség.
Tönkremenetel és költségek. A beton sajnos nem tökéletes anyag; számtalan
betonszerkezet a tervezett élettartam elérése előtt súlyosan károsodik és
tönkremegy. A betonszerkezetek idő előtti tönkremenetele, vagy az ezzel
járó karbantartási és javítási költségek sokszor megfizethetetlen kiadásokat
jelentenek az épületek tulajdonosai (és kivitelezői) számára.
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Kényes anyag. A beton egy kemény, porózus és jó felszívóképességgel
rendelkező anyag, amely hajlamos a repedésre, és a pórusokon,
mikrorepedéseken és hajszálcsöveken keresztül a víz könnyen beszivároghat
a betonba. Ennek eredményeként számos olyan probléma merül fel,
amelyek károsítják a betont illetve a szerkezetében lévő betonacélt. Ez pedig
radikálisan befolyásolja a beton tartósságát és élettartamát.
Tartósság. A PENETRON termékek összetételüknek köszönhetően reakcióba
lépnek a beton legfőbb összetevőivel, és integrált, kristályos szerkezetet
hoznak létre a betonban. A PENETRON-nal kezelt beton sokkal magasabb
szulfátállósággal rendelkezik, ellenáll a kloridok beszivárgásának,
alacsonyabb a vízáteresztő képessége, a száradási zsugorodása, kevésbé
érzékeny a fagyási és olvadási ciklusokra, és kedvezőbb az önjavító
képessége. A PENETRON-nal kezelt beton körülbelül háromszor hosszabb
élettartammal rendelkezik, mint a hagyományos beton.

Tartósság: Bogucsani gát, Oroszország

Megbízhatóság: Changi Repülőtér, 3-as terminál, Szingapúr

Oroszország jelenlegi legnagyobb gátján a régebbi betonelemek
károsodása miatt javítási és vízszigetelési munkákat kellett elvégezni,
hogy a szerkezet továbbra is képes legyen elviselni a nagy hidrosztatikai
nyomást. A PENETRON rendszer sikeresen teljesítette a betonszerkezet
kezelésével kapcsolatos elvárásokat.

A szingapúri repülőtér legújabb, innovatív utas-kiszolgáló
létesítményekkel felszerelt terminálja számos modern építészeti
megoldást vonultat fel. A kiemelkedő tartósság és a hosszú élettartam
elérése érdekében a terminál betonszerkezeteinek építésekor
PENETRON ADMIX-et alkalmaztak.

↓

↓

Nagy teljesítmény: South Cobb alagút, USA
Ebbe a mély alagútba (maximális mélysége: 122 m) egy
átemelő állomást építettek, amely naponta 490 millió
liter szennyvizet szállít a szennyvíztisztító telepre. A
projekt során több mint 15 300 m3 betont kezeltek
PENETRON ADMIX adalékszerrel.
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A Nagyerdei Stadion levegőben vezetett járda korrózióvédelmét
Penetron Admix alkalmazásával oldották meg.
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Terv szerinti munkavégzés: A projekt méretétől függetlenül
A betonszerkezetek vízszigetelésére és tartósságának javítására alkalmazott
PENETRON technológia még a legnagyobb építőipari projekteknél is kézzel fogható
előnyöket kínál. A kristályos rendszer integrált jellegének köszönhetően pedig
jobban tervezhetővé válik a kivitelezés ütemezése.
↓
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A vízáteresztő képesség csökkentése: Dali Múzeum, USA
A 260 km/órás hurrikánnak is ellenálló, tengerparti Dali
Múzeum építése során PENETRON ADMIX adalékszert
alkalmaztak a festetlen falakon keresztül történő vízszivárgás
megakadályozására és a viharok idején a tengervíz betörése
miatt jelentkező vízszivárgás elkerülésére.

A vízáteresztő képesség csökkentése: Fekete István látógatóközpont
A Deseda tavi látogatóközpont betonszerkezetének védelmét a
Penetron Fehér kád technológia biztosítja.
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Alacsony vízáteresztő képességű beton:
optimális teljesítmény

A vízáteresztés a beton tönkremenetelét okozza. A beton egy természetesen
porózus anyag, amelyben a betonozás jellegénél fogva repedések, üregek és
hajszálcsövek képződhetnek. Emiatt a víz és a vízben lebegő szennyezőanyagok
a hajszálcsöveken keresztül történő felszívódással vagy hidrosztatikai nyomás
alatt bejuthatnak a betonba. A vízáteresztés miatt a beton károsodik, és idő előtt
tönkremegy.
Gazdaságos és környezetkímélő megoldás. Ha sikerül kivonni a vizet a
betonszerkezetből, azzal jelentősen fokozható a beton élettartama és tartóssága.
Kristályos adalékszer betonkeverékhez történő adagolásával megszüntethető a
beton vízáteresztő képessége*, nő a sűrűsége és javul az aktív önjavító képessége.
Ez a megoldás felülmúlja az áteresztőképesség csökkentésére alkalmazott
hagyományos módszerek hatékonyságát (víz-cement arány módosítása, passzív
pórustömítők alkalmazása). A kristályos adalékszer ráadásul gazdaságosabb és
környezetkímélőbb ezeknél. Vizsgálatok bizonyítják, hogy a Penetron termékekkel
Eurocode szerint méretezve is vízhatlan szerkezetek hozhatók létre.

*EMI TVB, M2007/2011 Típusvizsgálati bizonyítvány vízhatlanságról
**Jelentés a kémiai beton adalékszerekről (ACI 212.3R-10), 2010. november

←

A tartós beton jobb beton. A beton vízáteresztő képességének csökkentésével
megakadályozható, hogy a víz és a vízben lebegő szennyezőanyagok bejussanak
a betonmátrix belsejébe. Az Amerikai Betonipari Intézet (ACI) a **Kémiai beton
adalékszerek c. jelentésében egyértelműen kihangsúlyozza, hogy a kristályos
vízszigetelő megoldás egy „kimagasló termék, amely (a hidrofób pórustömítőkkel
és a kolloid szilícium-dioxiddal összehasonlítva hatékonyabban) csökkenti a
hidrosztatikai nyomásnak kitett beton vízáteresztő képességét, ezáltal jelentősen
növeli a betonszerkezetek tartósságát és élettartamát.”

A vízáteresztő képesség csökkentése: Ferrari GES, Olaszország
A Ferrari Forma 1-es csapatának új központjában számos
helyiséget a talajszint alatt alakítottak ki. A viszonylag magas
talajvízszint miatt a tervezők a PENETRON ADMIX vízszigetelő
megoldást választották az építési helyszínen jelentkező
víznyomás okozta problémák kiküszöbölésére.
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A beton védelme... csaknem minden mással szemben
Korrózió, fagyási-olvadási ciklus okozta károsodás, mállás és egyéb problémák megelőzése.
A problémák megelőzésével növelhető a beton élettartama.
Az integrált vízszigetelő megoldás alkalmazásával javul a
beton tartóssága, és csökken a vízáteresztő képessége. Ez a
fokozott védelem hozzájárul továbbá számos olyan potenciális
probléma megelőzéséhez, amelyek súlyosan veszélyeztethetik a
betonszerkezet állapotát. A beton károsodásának legfőbb okai a
következők:
hh Betonacél korróziója a víz beszivárgása miatt
hh Az ismétlődő fagyási-olvadási ciklusok miatti károsodás
hh Alkáli-kovasav reakciók (ASR)
hh Különböző agresszív vegyszerek, például kloridok, szulfátok és
savak károsító hatása
hh Károsodás a beton mállása miatt
Önjavítás. A PENETRON rendszer a beton teljes élettartamára
kiterjedő önjavító képességet biztosít a legfeljebb 0,4 mm-es
mikrorepedések tömítésére. A beton további kezelést vagy
karbantartást nem igényel.
←

Korrózió megelőzése: Heritage móló, Bermuda
Ez a kirándulóhajók kikötésére szolgáló bermudai móló a
vártnál súlyosabb eróziós károsodások miatt sürgős javításra
szorult. A tengeri vasbeton-szerkezetekben PENETRON
ADMIX adalékszer használatával védték meg a nem
horganyzott betonacélokat a korróziótól.
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A fagyási-olvadási ciklusokkal szembeni ellenállás: Ohio nemzeti kerékpárút, USA
A gyalogos/kerékpáros alagút komplex felújítása során a PENETRON technológiát
alkalmazták. A PENETRON segített a folyamatosan fennálló vízelvezetési problémák
megoldásában, és a jövőben is megakadályozza a víz beszivárgását és a történelmi
alagút károsodását.
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Kristályos megoldás a betonproblémák kezelésére
A PENETRON technológia tudományos háttere
Mikro méretű megoldás egy makro méretű problémára. Mivel a víz és a vízben lebegő szennyezőanyagok elsősorban
a hajszálcsöves felszívódás és a hidrosztatikai nyomás útján szivárognak be a betonba, a probléma kezelése
„molekuláris szintű” megoldást igényel. A PENETRON kristályos vízszigetelő technológiát sokéves körültekintő
tervezési folyamat során fejlesztettük és optimalizáltuk. Az eredmények meggyőzően igazolják erőfeszítéseink sikerét.

A PENETRON TECHNOLÓGIA MŰKÖDÉSE:

1.

A PENETRON vegyi anyagai ozmózis,Brown mozgás
és száraz részecske reakciók révén beszivárognak
a beton repedéseibe, mikrorepedéseibe és
hajszálcsöveibe

2. A PENETRON aktív összetevői reakcióba
lépnek a beton ásványi anyagaival, oldhatatlan
kristályokat képeznek, amelyek az akár 400
mikron (0,4 mm) széles repedéseket, pórusokat és
üregeket is kitöltik. Ez a kristálynövekedés mélyen
a betonszerkezet belsejében, a felvitel pontjától
viszonylag távol történik.

3.

magnification

nem tudnak áthatolni a betonon. Ugyanakkor a
levegő továbbra is át tud jutni, így a beton lélegzése
biztosított, ezáltal a gőznyomás kialakulása
elkerülhető.

5000 X

4.
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A vízmolekulák (és a káros vegyi anyagok) már



További nedvesség hiányában a PENETRON
összetevői rejtve maradnak a betonban. Nedvesség
megjelenésekor a repedéskitöltő folyamat
automatikusan újraindul, és a beton mélyebb
rétegei felé halad.

A beton vízzárása
FELÜLETRE FELHORDVA

1) 
Nedvességnek kitett, jellegzetes
betonszerkezet.

2)

3)

A pozitív vagy a negatív oldalt
PENETRON-nal kezelik.

A kristályos technológia a
továbbiakban megakadályozza a
nedvesség behatolását.

BETONKEVERÉKHEZ ADAGOLVA

1)

2)

A betonkeverékhez a keverés
időpontjában PENETRON
ADMIX-et adagolnak.

A beton megköt és a PENETRON
ADMIX integrált védelmet
biztosít.

3)

4)
A kristályos technológia
nedvesség jelenlétében
aktiválódik.

A betonszerkezet védelmet kap
a nedvesség behatolásától.

REPEDÉSEK ÉS LYUKAK TÖMÍTÉSE

1)

2)
A repedést és az üreget
kivésik.

Az azonnali eredmények eléréséhez
PENEPLUG-ot adagolnak az üregbe.

3)
A repedés és az üreg további
területeinek tömítésére PENECRETE
MORTAR-t használnak.

4)
A kristályos technológia a
továbbiakban megakadályozza a
nedvesség behatolását.
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A folyamatos odafigyelés
folyamatos fejlődést takar.

Víz
 beszivárgásának vizsgálata nyomás alatt
NBR 10.787/94
7,1 bar (101,5 psi) vízoszlop-nyomás

1% ADMIX

Anyagvizsgálati módszereink és az eredmények
értelmezése a projektek szempontjából
Folyamatos termékfejlesztés. Minden PENETRON termék folyamatos tesztelésen és kritikus
- helyszíni és laboratóriumi - értékelésen megy keresztül, amely biztosítja az állandó minőség
és hatékonyság elérését. Folyamatosan jobbra törekszünk, mert csak így tudjuk szavatolni
termékeink állandó és jó minőségét és kiemelkedő teljesítményét - valamint teljesíteni a
szigorú nemzetközi gyártási és vizsgálati előírásokat.
Együttműködés szakértőkkel. A tudományos vizsgálati laboratóriumok legújabb anyagkutatási
eredményei és az építőipari kivitelezők gyakorlati tapasztalatai alapján folyamatosan finomítjuk
a PENETRON készítmények összetételét. Termékeink megfelelnek az országos és privát
szabványoknak, így például az Egyesült Államokban rendelkeznek az NSF, Németországban a
TUV, Ü, az Európai Unióban a CE, az Egyesült Királyságban a Board of Agrément, Brazíliában az
NBR, Magyarországon az EMI, OTH-ANTSZ jóváhagyásával, ami szavatolja, hogy minden fizikai
és környezetvédelmi előírásnak megfelelnek.

1 heti víznyomás után
1% ADMIX

2 heti víznyomás után
1% ADMIX

Szakértők által igazolt eredmények. A PENETRON termékeket számos elismert nemzetközi
laboratóriumban bevizsgálták, és a termékek többféle nemzetközi szabványnak, pl.: DIN 1048,
Nordtest, ASTM, CRD, Singapore Green Label, MSZ, stb. is megfelelnek.

3 heti víznyomás után
1% ADMIX

4 heti víznyomás után
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„A szigorú és egyértelmű termékvizsgálat megerősíti a
termékek jó hírnevét: A PENETRON termékfejlesztő csoportjai
tesztlaboratóriumokkal és betonipari szakemberekkel szoros
együttműködésben optimalizálják termékeink technológiai
jellemzőit és vízáteresztő képességet csökkentő hatását.”
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Mi szól a PENETRON mellett?
Több, mint egy jó vízszigetelő megoldás.
Elkötelezett támogatással segítjük a projektek terv szerinti megvalósítását.
A lényegre koncentrálunk. Miért lehetnek biztosak az ügyfeleink
abban, hogy az általunk kínált megoldás a legalkalmasabb az adott
projekthez? Mert szaktanácsadással állunk rendelkezésükre a
technológia kiválasztása során, válaszolunk a felmerülő kérdésekre,
határidőre leszállítjuk a termékeket és helyszíni projektlátogatások
során győződünk meg arról, hogy a betonszerkezet az elvárt
tulajdonságokkal rendelkezik. Mi így koncentrálunk a lényegre:
meghallgatjuk az ügyfeleinket, és egyértelmű választ adunk a
kérdéseikre.
A PENETRON előnyei. Ez a folyamatos párbeszéd a
munkamódszerünk egyik legfontosabb eleme. Komplex támogatást
nyújtunk a projekt teljes időtartama alatt, a tervezéstől a
kivitelezésen át a vásárlás utáni szolgáltatásokig. Tudjuk, hogy
minden projekt számos egyedi műszaki sajátossággal rendelkezik.
Partnereink a technológia kiválasztásától a projektek átadásáig
számíthatnak együttműködésünkre.

...a munkaterületig. Lelkiismeretesen ügyelünk arra, hogy
határidőre leszállítsuk a megfelelő terméket a beszállító, a
végfelhasználó vagy az ügyfél számára. Odafigyelünk a részletekre,
ezzel biztosítjuk, hogy mindig megfelelő teljesítményű és minőségű
termékekkel álljunk vevőink rendelkezésére - mi így garantáljuk a
projekt terv szerinti haladását.
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←

A gyártól... Gyártóüzemeinkben átfogó gyártásellenőrzéssel és
nyomon követéssel törekszünk a megfelelő eredmények elérésére.
A gyártósorokat a legkorszerűbb berendezésekkel szereltük fel, és
minden gyártási tételből mintát veszünk, melyet megőrzünk, ezzel
biztosítva az állandó minőséget és a gyors reagálást az esetlegesen
felmerülő kérdésekre.

Határidők betartása: Corredor Duarte, Santo
Domingo
Az autópálya-alagút építése során a kőzetrétegek
deformálódásának csökkentése és a kivitelezés
meggyorsítása érdekében egy vékonyabb
(PENETRON-nal erősített) lőttbeton-réteget vittek fel
közvetlenül az alagútfúró gép mögött.

„Csapatunk határidőre leszállítja a termékeket és helyszíni
projektlátogatások során győződik meg arról, hogy a betonszerkezet
az elvárt tulajdonságokkal rendelkezik.”
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De egyformán tartós projektek lehetnek.
A mi megoldásainkkal tartós eredmények érhetők el.
Nem pusztán egy termék, hanem megoldások tárháza. A PENETRON nem egyszerűen
„világszínvonalú termékeket” kínál. Megoldásainkat az ügyfeleinkkel közösen, a konkrét kivitelezési
helyszínnek megfelelő igények és saját betonipari szaktudásunk és tapasztalatunk alapján
fejlesztjük ki. Világszínvonalú termékeink több évtizednyi tapasztalat, egy globális szakértői
hálózat és a betonkeverékek - és tulajdonságok optimalizálásában szerzett gyakorlati szaktudás
eredményei.
Sok projekt, egy közös cél. A megfelelő termékek és a helyes eljárások összehangolásával
mindig a megfelelő megoldást biztosítjuk, maximális hatékonyság mellett. A PENETRON segít a
betonszállítóknak és a kivitelezőknek az építőipar egyre növekvő igényeinek megfelelő, speciális
betonkeverékek előállításában.
Minden projektre van megoldásunk. Megoldásaink a projektek széles skáláján alkalmazhatók:
hh Új betonszerkezetek előállítása — a PENETRON ADMIX kristályos adalékszer és a munkahézagok
tömítésére szolgáló PENEBAR SW élenjáró megoldást kínálnak az iparágban.
hh Lőttbeton — a PENETRON ADMIX nedvesen és szárazon kevert alkalmazási területeken, mostoha
körülmények között is hatékonyan alkalmazható
hh Előregyártott betonelemek — a PENETRON technológia használatával csúcsminőségű és tartós
előregyártott betonelemek készíthetők
hh Meglévő betonszerkezetek — a PENETRON felületi alkalmazásával vízzárás és vegyi
hatásokkal szembeni védelem alakítható ki, a PENESEAL PRO folyékony hézagkitöltő pedig a
hajszálrepedések kezelésére alkalmas
hh Betonjavítás — a károsodott betonszerkezetek PENECRETE MORTAR javítóhabarccsal
újjávarázsolhatók, a PENEPLUG cementáló keverékképző anyag pedig hidrosztatikai nyomás alatt
is megszünteti az aktív szivárgásokat
hh Padlókeményítés — a PENESEAL FH reagens szigetelőanyaggal, ami behatol a betonba és a
falazó anyagokba
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Image credit: 123RF Stock Photo (123rf.com/profile_topdeq)

Nincs két egyforma projekt.

Vízi környezet.
Bolygónk több mint 70%-át tengervíz borítja. A tartós
betonszerkezetek szerepe egyre jobban felértékelődik, mert az
emberi tevékenységek növekvő hányada a nagy igénybevételt
jelentő tengeri környezetben zajlik. A PENETRON technológia
fontos szerepet tölt be az ilyen szerkezetek tartóssági
méretezésében.
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Mi figyelembe vesszük az anyagi korlátokat
A PENETRON ügyel arra, hogy költséghatékony megoldásaival a büdzsében sem keletkezzenek repedések.
A teljes költséget nézzük. A betonszerkezetek idő előtti tönkremenetele illetve az ebből
eredő (és váratlan) karbantartási és javítási kiadások könnyen olyan mértéket ölthetnek,
amely az eredeti építési költségeket is meghaladja. A globális ellátási lánc egyre nagyobb
anyaghiánnyal és költségnövekedéssel kénytelen szembenézni, és az is megfigyelhető,
hogy a törvények egyre inkább a fenntartható és hatékony („zöld”) erőforrások
alkalmazását írják elő.
Teljes életciklusra tervezünk. Napjainkban a legtöbb projekt finanszírozási modelljében
nemcsak a kezdeti építési költségeket, hanem az épület teljes életciklusát vizsgálják.
Emiatt egyre nagyobb igény mutatkozik a hosszú élettartamú és kiemelkedően tartós
betonszerkezetek iránt.
Megoldások a jelen és a jövő számára. A PENETRON mérnökei sikeres megoldásokat
dolgoztak ki a projektek rendkívül széles skálájára, amelyekkel a legszigorúbb
teljesítmény-kritériumok is teljesíthetők - és nemcsak most, hanem jóval a kivitelezés
után is.

←

←

Anyagi korlátok között: OCWA Eastern Reservoir
víztározó, USA

Egy felhőkarcoló megóvása: The Sail, Marina Bay, Szingapúr

A készbeton-keverékhez PENETRON ADMIX-et
adagoltak, ezzel munkaidőt takarítottak meg, nem
volt szükség membrános megoldások és bevonatok
alkalmazására, ami - kiemelkedő teljesítmény
mellett - további költségcsökkentést eredményezett.
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245 méter magas épület, több mint 1000 luxus apartmannal.
A Marina Bay területén található The Sail a világ egyik
legmagasabb lakóépülete. A közvetlenül a vízparton
elhelyezkedő The Sail építése során a teljes alépítményt
PENETRON ADMIX adalékszerrel kezelték.

Költséghatékony megoldás: Clevelandi állatkert, USA
A Metroparks állatkertben az afrikai elefánt kifutójának
építése során a leginkább költséghatékonynak bizonyuló
PENETRON ADMIX adalékszerrel szigetelték az állatok
sekély medencéjét, fürdőmedencéjét és a vízesést.
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A beton előtt zöld jövő áll
A cél: megbízhatóság és fenntarthatóság
Átgondoltabb munkavégzés. Bár napjaink trendje a
fenntarthatóság, a PENETRON kristályos technológia már jóval
ezelőtt fontos lépést tett a fenntarthatóság, az erőforrások
átgondoltabb használata és a „zöld” építőipari megoldások
felé. Bár a betonról elsőre nem egy „zöld” termék jut az
eszünkbe, a fóliák és membránok használatának elhagyása,
a betonszerkezetek élettartamának meghosszabbítása (és
a költséges javítások elkerülése), valamint a nem mérgező
(környezetvédelmi laboratóriumok által bevizsgált) termékek
egytől egyig hozzájárulnak a fenntartható építőipari projektek
megvalósításához.
←

Zöldebb választás. A PENETRON technológia egyáltalán
nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket (VOC), és
nem mérgező, ezért ivóvízzel és élelmiszerrel érintkező
területeken is alkalmazható. A zöld címkével tanúsított
PENETRON rendszer teljesíti a környezetkímélő építésre
vonatkozó nemzetközi szabványok előírásait.

Fenntartható építészet: Calgary EEEL, Kanada
Az innovatív, energiatakarékos és fenntartható technológiákkal felszerelt EEEL épületet LEED Platinum
tanúsítvánnyal tüntették ki. A maximális tartósság és vízállóság érdekében a talajszint alatt lévő betont
PENETRON ADMIX-szel kezelték.

Fenntartható, mégis költséghatékony. Minden termékünk
megfelel a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak, és
elismert vizsgálati laboratóriumok folyamatos ellenőrzései
igazolják, hogy a termékek teljesítik a legújabb szabványok,
köztük az ASTM és DIN normák előírásait.
A gyártól a projektig. A fenntarthatóság iránti
elkötelezettségünket átfogó minőségbiztosítási folyamataink
és ISO 14001 tanúsítványunk garantálja.
Ennek keretében ügyelünk arra, hogy (amennyire lehetséges)
a helyi beszállítóktól vásároljuk alapanyagainkat.
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←

Fenntartható építészet: Váci Corner Irodaház
Hasonló projektünk a Váci Corner Irodaház. A
Dunához közeli épület mélygarázsát szintén
Penetron Admixszal készítették.

Zöld szemlélet: Gardens by the Bay zöldségeskertek, Szingapúr
Ezek az esztétikus, vízparti kertészeti létesítmények nagyszerűen szimbolizálják a fenntartható energiára épülő
technológiák térnyerését - egyszersmind komoly vízszigetelési feladványt jelentettek a kivitelező számára. A
PENETRON technológiával „zöld” megoldást sikerült találni ezekre a kihívásokra. A PENETRON megkapta az
elismerten fenntartható termékeknek és szolgáltatásoknak járó, szingapúri „ZÖLD CÍMKE” tanúsítványt.
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A mi rendszerünk az Öné is.

A PENETRON rendszert alkotó termékek és megoldások
A PENETRON rendszer csúcsminőségű termékeket kínál a beton tartósságának
növelésére irányuló feladatok széles skálájára. Termékeinket szigorú laboratóriumi és
helyszíni vizsgálatoknak vetjük alá, és kizárólag ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező
gyártóüzemünkben állítjuk elő.

A komplett PENETRON rendszer a következő megoldásokat tartalmazza:

KRISTÁLYOS VÍZSZIGETELŐ MEGOLDÁSOK
A beton tartósságát fokozó, kristályos termékek, amelyek
többször aktiválódó kémiai összetevőikkel permanens
megoldást kínálnak a beton vízáteresztő képességének
radikális csökkentésére, megszüntetésére (PRAH)..
PENETRON ADMIX®
Harmadik generációs
kristályos adalékszer, amely
a keverés időpontjában a
friss betonhoz adagolva
komplett, integrált vízzárást
és betonvédelmet biztosít..
PENETRON ADMIX SB
A PENETRON újdonsága
— harmadik generációs
kristályos adalékszerünk
időtakarékos, kimért
vízoldható zsákokban.

PENETRON
A beton pozitív és negatív
felületén egyaránt
alkalmazható, ecsettel vagy
permetezéssel felvihető,
talajszint alatti vagy feletti
betonhoz is alkalmas
impregnáló és betonvédő anyag.
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PENECRETE MORTAR®
AJavítóhabarcs a nem
mozgó repedések,
munkahézagok,
kötőfuratok, kavicsfészkek
és szerkezeti károsodások
kitöltésére.
PENEPLUG®
Gyors kötésű, kristályos
alapú, cementálódó
keverékképző anyag,
amely nyomás alatt is
megakadályozza az aktív
szivárgásokat.
PENETRON PLUS
Száraz por halmazállapotú,
kristályos vízszigetelő
anyag, amely simítással
vihető fel a vízszintes
felületekre és előre gyártott
betonelemekre.
PENETRON INJECT
Korszerű, kétkomponensű
vízzáró injektáló habarcs,
amely gyorsan hat, és mélyen
a betonban tömíti a nagyobb
üregeket és repedéseket.

A MUNKAHÉZAG SZALAGOK

nagy

hidrosztatikai nyomás alatt is alkalmasak a
nem mozgó munkahézagok kezelésére vagy a
vízszivárgás megakadályozására.
PENEBAR™ SW-45 RAPID
Olyan tömítőanyag, amely
nedvességgel érintkezve
gyorsan kiterjed, így ideális a
munkahézagok tömítésére.

PENEBAR SW-55
Nedvességgel érintkezve
kiterjed a helyszínen
előállított beton hézagaiban,
így ﬁzikai gátat képez a
beszivárgó víz előtt.

PENEBAR PRIMER
Javítja a kötést a tömítőanyag
és a betonfelületek között.
Egyszerűen felvihető.

Csúcsminőségű termékek a beton tartósságának növelésére irányuló feladatok széles skálájára.

FOLYÉKONY TÖMÍTŐK
Tartós védelmet nyújtanak, megóvják és
szilárdítják a betont. Vízszigetelő kezelés
formájában látszóbeton felületeken
(pl. födémlemezeken) és betonpadlókeményítő szerként is alkalmazhatók.

PENESEAL PRO™
Permetezéssel felvihető, folyékony
szigetelőanyag, amely a felszín alatti gátat
képez, ezzel lezárja a hajszálrepedéseket
és megóvja a betont a víz beszivárgásától.

PENESEAL FH
Színtelen, kémiailag reagens
szigetelőanyag, amely permanens
védelmet nyújt és megszilárdítja a
betont és a falazó anyagokat.
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A Penetron „fehér kád” tipikus csomópont kialakításai
A Penetron „fehér kád” lehetővé teszi az Eurocode szerinti méretezést. A beton belső szerkezetének
köszönhetően nagy hidrosztatikai nyomásnál is vízhatlan.

A Kaposvári Katolikus Gimnázium föld alatti tantermei

Munkahézag a fenéklemez és a felmenő falak
találkozásánál
Pépes Penetron alapozásként, sarokív képzés
Penecrete Mortar habarccsal

A Penetron Admixszal készített betonszerkezet egyértelmű előnyt jelent az emberi
tartózkodásra alkalmas terek
kialakításánál is, illetve a
szerkezet korróziós károsodásának megelőzésében.

Felületi simítás Penecrete Mortarral (Holker képzés)

Munkahézag a fenéklemezen
Penetron Admix adalékkal
kevert beton

Penetron Admix adalékkal kevert beton

Csapos illesztésű
átmenő
hézagelválasztó tábla

Vízre duzzadó, szigetelő vízzáró elem
Pépes Penetron a hézag alján

Vízre duzzadó gumiból
készült vízzáró elem
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Pépes Penetron a hézag
oldalán

®
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Cégünkről
Az 1970-es évek végén alapított PENETRON a cementálódó vízszigetelő termékek és
adalékszerek kifejlesztésével egy optimális, kristályos technológiát alkotott. Az elmúlt 40 év
során megszerzett szaktudás és tapasztalat felhasználásával a PENETRON a megoldások
széles palettáját dolgozta ki a beton védelmére, vízszigetelésére, javítására és tömítésére.
A PENETRON rendszer hatékonyságát világszerte számtalan komoly projekt bizonyítja.
Cégünk a termékek műszaki színvonalának és tájékozott, elkötelezett munkatársainkból álló
csapatunknak köszönhetően vezető szerepet ért el az iparágban.
A nagyobb piacokon saját irodával rendelkező PENETRON gyártóüzemei a világ több pontján
megtalálhatók, termékei és műszaki szolgáltatásai pedig a kiterjedt forgalmazói hálózaton
keresztül a világ minden országában elérhetők.

E - MAIL :

info penetron.hu

T ELEFON:

+36 30 700 8522
+36 20 470 1706

Magyarországi forgalmazó a

Penetron Kft.

A Penetron termékek gyártója a

PENETRON International LTD.
45 Research Way, Suite 203
East Setauket, NY 11733

U.S.A.

Nagy teljesítmény: Chennai Nemzetközi repülőtér, India
A Chennai Nemzetközi repülőtér korszerűsítése során a beruházó egy
olyan hatékony megoldást keresett, amely megbirkózik a monszun
idején hirtelen változó időjárás viszontagságaival. Az Indiai Repülőtéri
Hatóság (AAI) a PENETRON technológia használatát írta elő.

Időbeni korlátok között: Sheraton San Juan, Puerto Rico

Chennai Nemzetközi Repülőtér, India

Sheraton San Juan, Puerto Rico

Az 500 szobás szálloda tetőteraszára tervezett medence kivitelezési
határidejének betartása érdekében egy átfogó vízszigetelő megoldásra
volt szükség a beton kezeléséhez. A kivitelezési idő csökkentése
érdekében a beruházó úgy döntött, PENETRON ADMIX-szel kezeli a
medencét és a víztartályokat.

25

Világkörüli utazás a PENETRON-nal: Ezen a két oldalon számos kép látható, amelyek mindegyike egy-egy olyan projektet ábrázol, ahol a
PENETRON technológiát alkalmazták. A projektek a következő címen is megtekinthetők: www.penetron.com/projects
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Tartós. Vízhatlan. Globális. PENETRON.
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Web :

www.penetron.hu

email :

info@penetron.hu

Telefon : +36 30 700 8522
+36 20 470 1706
Magyarországi forgalmazó a

Penetron Kft.

A Penetron termékek gyártója a

PENETRON International LTD.
45 Research Way, Suite 203
East Setauket, NY 11733

U.S.A.

