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A betonszerkezetek idő előtti tönkremene-
tele, illetve az ebből eredő (váratlan) kar-
bantartási és javítási kiadások könnyen 
olyan mértéket ölthetnek, amely az eredeti 
szerkezet-szigetelési költségeket is megha-
ladják. A nemzetközi tapasztalatok alap-
ján a globális ellátási lánc egyre nagyobb 
anyaghiánnyal és költségnövekedéssel 
kénytelen szembenézni, és az is megfi-
gyelhető, hogy a törvények egyre inkább 
a fenntartható és hatékony („zöld”) erő-
források alkalmazását írják elő. Így egyre 
több projekt finanszírozási modelljében 
nemcsak a kezdeti építési költségeket, 
hanem az épület teljes életciklusát vizs-
gálják. Emiatt növekvő igény mutatkozik a 
hosszú élettartamú és kiemelkedően tartós 
betonszerkezetek iránt.

„ZÖLD” ÉPÍTŐIPARI MEGOLDÁSOK
Bár napjaink trendje a fenntarthatóság, a 
PENETRON kristályos technológia már 
jóval ezelőtt fontos lépést tett a fenntartha-
tóság, az erőforrások átgondoltabb haszná-
lata és a „zöld” építőipari megoldások felé. 
Jóllehet a betonról elsőre nem egy „zöld” 
termék jut az eszünkbe, a fóliák és memb-
ránok használatának elhagyása, a beton-
szerkezetek élettartamának meghosszab-
bítása (és a költséges javítások elkerülése), 
valamint a nem mérgező (környezetvédelmi 
laboratóriumok által bevizsgált) termékek 
egytől egyig hozzájárulnak a fenntartható 
építőipari projektek megvalósításához.

A PENETRON technológia egyáltalán 
nem tartalmaz illékony szerves vegyülete-
ket (VOC), és nem mérgező, ezért ivóvíz-
zel és élelmiszerrel érintkező területeken is 
alkalmazható (NSF, OTH-ANTSZ). A zöld 
címkével tanúsított PENETRON rendszer 
teljesíti a környezetkímélő építésre vonat-
kozó nemzetközi szabványok előírásait
A PENETRON mérnökei sikeres megoldá-
sokat dolgoztak ki a projektek rendkívül 
széles skálájára, amelyekkel a legszigo-
rúbb teljesítménykritériumok is teljesíthe-
tők, persze nemcsak a kivitelezés, hanem 
az üzemeltetés során is.

MÁR BIZONYÍTOTT!
Az elmúlt években széles körben elismert és 
elfogadott ténnyé vált, hogy a kristályos ada-
lékszerek – köztük a Penetron Admix – az 
egyedüli olyan anyagok, amelyek – az Ame-
rikai Betonipari Intézet (ACI) osztályozása 
szerint – hidrosztatikus körülmények között 
alkalmazható, vízáteresztő képességet meg-
szüntető adalékszereknek tekinthetők.
Ez a betonvédő eljárás bizonyítottan las-
sítja a beton tönkremenetelét, javítja a 
beton tartósságát, így megtöbbszörözi a 
kezelt betonszerkezetek élettartamát. 
A kristályos adalékszerek olyan hidro-
fil anyagok, amelyek a beton víztartal-
mával reakcióba lépve a mikropóruso-
kat, mikrorepedéseket és hajszálcsöveket 
tömítő oldhatatlan kristályokat hoznak 

létre. A hajszálcsöves mátrixban kiala-
kuló kristályok megszüntetik a beton víz-
áteresztő képességét (ÉMI M-2007–2011). 
Az eredmény: folyamatosan száraz beton, 
amely magas hidrosztatikai nyomás mel-
lett is védve van a víz bejutásával és a víz-
ben lebegő vegyi anyagokkal szemben.
A korrozív környezetben felhasznált beton 
tartósságához alacsony áteresztő képesség, 
kis zsugorodás, aktív repedéstömítés és az 
agresszív vegyi igénybevétellel szembeni 
védelem szükséges. A Penetron Admix 
lehetővé teszi ezeknek a tulajdonságok-
nak az elérését, és a legfrissebb vizsgála-
tok szerint a kritikus környezetben alkal-
mazott számos betonfajta (például CEM II 
/B-P, CEM II / B–S és CEM III/A) eseté-
ben akár 60 évvel meghosszabbítja a kor-
rózió megjelenésének időpontját
A PENETRON rendszer a beton teljes 
élettartamára kiterjedő önjavító képes-
séget biztosít a legfeljebb 0,4 mm-es 
mikrorepedések megújuló tömítésére, így 
a vízhatlan szigeteltség biztosításához nem 
szükséges a hagyományos szerkezetektől 
eltérő minőségű beton, illetve vasalás.
Az integrált vízszigetelő megoldás alkal-
mazásával javul a beton tartóssága, meg-
szűnik vízáteresztő képessége. Ez a foko-
zott védelem hozzájárul továbbá számos 
olyan potenciális probléma megelőzéséhez, 
amelyek különben súlyosan veszélyeztet-
nék a betonszerkezet állapotát. 

A Penetron használata  
vizes létesítményeknél
A Penetron Admix adalékkal készült betonszerkezetek – legyen szó akár atomerőművekről, 
hotelekről, mélygarázsokról, irodaházakról, völgyzárógátakról vagy uszodákról – évtizedek óta 
biztosítják az épületek szigeteltségét, és meghibásodásmentes tartósságát.

Nagykátai termálfürdő
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A BETON KÁROSODÁSÁNAK  
LEGFŐBB OKAI 
• betonacél korróziója a víz beszivárgása 

miatt
• az ismétlődő fagyási-olvadási ciklusok 

miatti károsodás
• alkáli-kovasav reakciók (ASR)
• különböző agresszív vegyszerek, pél-

dául kloridok, szulfátok és savak káro-
sító hatása

• károsodás a beton mállása miatt.

Ezekkel az előnyökkel számolva, az 
elmúlt évtizedben Magyarországon is szá-
mos vizes létesítménynél biztosította-biz-
tosítja a medence és környezettel érint-
kező határoló falszerkezetek, lemezek 
szigeteltségét és védelmét a Penetron 
rendszer, kiváltva egyben a hagyományos 
szigetelési módokat.

REFERENCIÁK
Említhetjük ezek közül a referenciák közül 
Sárvár, Bükk, Bükkszék, Nagykáta, Igal, 
Cegléd, Miskolctapolca fürdőket, vagy a 
Győri Sportuszodát, illetve a koncepció-
jában is különleges egri Bárány Uszodát, 
de éppen a jelenleg is épülő, a Budapesti 
Vizes Világbajnokságnak helyszínt bizto-
sító Dagály uszodát is.

MEGFELELŐSÉG
Az akkreditált vizsgálati laboratóriu-
mok legújabb anyagkutatási eredmé-
nyei és az építőipari kivitelezők gyakor-
lati tapasztalatai alapján folyamatosan 
teszteljük a PENETRON készítménye-

ket. Termékeink megfelelnek az orszá-
gos és privát szabványoknak, így például 
az Egyesült Államokban rendelkeznek az 
NSF, Németországban a TÜV, Ü, az Euró-
pai Unióban a CE, az Egyesült Király-
ságban a Board of Agrément, Brazíliá-

ban az NBR, Magyarországon az ÉMI, 
OTH-ANTSZ jóváhagyásával, ami szava-
tolja, hogy minden fizikai és környezetvé-
delmi előírásnak megfelelnek. Természe-
tesen a PENETRON termékeket számos 
elismert nemzetközi laboratóriumban is 
vizsgálják, így a termékek többféle nem-
zetközi és nemzeti szabványnak, pl.: DIN 
1048, Nordtest, ASTM, CRD, Singapore 
GreenLabel, MSZ, stb. is megfelelnek.

ZÖLD SZEMLÉLET
A szingapúri Gardens by the Bay zöldsé-
geskertek, ezek az esztétikus, vízparti ker-
tészeti létesítmények nagyszerűen szim-
bolizálják a fenntartható energiára épülő 
technológiák térnyerését – egyszersmind 
komoly vízszigetelési feladványt jelentettek 
a kivitelező számára. A PENETRON tech-
nológiával „zöld” megoldást sikerült találni 
ezekre a kihívásokra. A PENETRON meg-
kapta az elismerten fenntartható termékek-
nek és szolgáltatásoknak járó, szingapúri 
„ZÖLD CÍMKE” tanúsítványt.

Dr. Jónás Sándor ügyvezető
Penetron Kft.

www.penetron.hu

A győri uszoda

A vízhatlan betonszerkezetek – Fehér 
Kádak – kialakításánál természetesen 
nagy jelentősége van a csomópontok 
tömített kialakításának is. Ezek kialakí-
tási módja lényegesen egyszerűbb, gyor-
sabb, robosztusabb a hagyományos kiala-
kítási módokhoz képest. 
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Víz beszivárgásának vizsgálata nyomás alatt
NBR 10.787/94. 7,1 bar (101,5 psi) vízoszlop-nyomás


