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A beton a világ legnépszerűbb építőanyaga, minden országban és 
csaknem minden építőipari projektben használják. 

A beton és a hozzá 
kapcsolódó problémák 



A beton sokoldalú és széles 
körben alkalmazott építőanyag, 

de van néhány alapvető 
probléma, amelyek 

meggyengítik a szerkezetét.  



A hatalmas nyomószilárdságú, ám gyenge 
szakítószilárdságú betont vasrudakkal vagy 
dróthálóval kell megerősíteni a széthúzódás ellen. 

A betonba a zsugorodás okozta repedéseken és a 
természetes pórusokon keresztül víz szivároghat be, a 
vízzel pedig korróziót okozó vegyszerek juthatnak be 
az anyagba, amelyek megtámadják a betont erősítő 
vasrudakat. 

Ha a korrózió már elindult, nagyon nehéz 
megmondani, hogy mekkora kárt fog okozni, mivel a 
rozsda a betonvas-hálózat bármely pontján 
megjelenhet, ahol erre adottak a feltételek. 



A beton a kötési 
folyamat során 

létrejött üregeknek 
és lyukaknak 

köszönhetően 
erősen porózus 

anyag.  

Minél jobban 
összekapcsolódnak ezek 

az üregek, annál 
nagyobb a beton 

vízáteresztő képessége, 
és annál könnyebben 

jutnak be a vízben lévő 
szennyezőanyagok a 

betonba. 



Fagypont alatti 
hőmérsékleten a betonban 
megrekedt víz jéggé fagy, és 

kitágul , ezáltal 
mikroszkópikus repedéseket 

hoz létre az anyagban.  
A jég olvadásakor a víz 

beszivárog a beton mélyebb 
rétegeibe, és ott 

visszafagyás után tovább 
tágítja a repedést.  

A különböző fagyásgátló 
anyagok, az útszóró só és egyéb 
jégmentesítő vegyszerek tovább 
rontják a helyzetet, mert ezek az 
agresszív vegyszerek  elősegítik a 

betonvas korrózióját.  



A karbonizálás az a folyamat, amelynek során a betonban 
lévő kalciumtartalmú vegyületeket a szénsav lebontja.  

Ez akkor történik meg, amikor a vízben légköri szén-dioxid 
oldódik fel (például esőzés közben). 

Ez a reakció csökkenti a betonban lévő lúgos közeget, így a 
beton pH-értéke közelebb kerül a 7-ez, ami jelentősen 

rontja az anyag természetes korrózióvédelmét. 



A betont különféle 
vegyszerek, pl. 

kloridok, szulfátok és 
savak is károsíthatják. 

Ezek az agresszív 
vegyszerek vizes oldat 
formájában jutnak be 
a beton belsejébe.   



A PENETRON 
csökkenti, vagy akár 

teljesen megszünteti a 
beton szerkezeti 

gyengeségeit, ezzel 
megvédi az anyagot és 
javítja a teljesítményét. 



Mi az a Penetron?  

Különböző aktív 
összetevők por formájú 

keveréke, amely reakcióba 
lép a betonban lévő 

nedvességgel, és elősegíti 
egy oldhatatlan kristályos 

szerkezet kialakulását.   

A reakció során több 
millió kristály jön létre, 

amelyek mélyen 
behatolnak a beton 

szerkezetébe, eltömítik a 
pórusokat, hajszálereket 

és zsugorodási 
repedéseket, ezáltal 

megakadályozzák a víz 
bejutását. 



Hogyan működik a Penetron?   



Hogyan működik a Penetron?   

A nedvesség megjelenik a beton 
hajszálcső-rendszerében 

Az ecsettel vagy permetezővel a pozitív vagy negatív oldalra, Admix vagy szárazon kevert formában felvitt 
Penetron® beszivárog a hajszálerekbe, ahol oldhatatlan kristályokat hoz létre, és fokozatosan kiszárítja a 

betont. 

A Penetron® mélyebben behatol a beton szerkezetébe, és állandó 
védelmet alakít ki a víz és a vegyszerek bejutása ellen 1 

3 

2 

Kristályképződés 
Beszivárgás 



Hogyan használható a  
Penetron az Ön projektjeiben?   

A Penetron 
kristályos vízzáró 

termékek két 
kategóriába 
sorolhatók 

Felületre 
felhordott  

Kevert 



Surface Applied  

Hogyan használható a 
Penetron az Ön projektjeiben?   

Penetron 
Penecrete 

Mortar 
Peneplug                                                       

Penetron 
Plus 

Felületi 

alkalmazásra, 

ecsettel vagy 

permetezővel 

Nagyobb 

repedések és 

nem mozgó 

illesztések 

feltöltésére 

Aktív 

szivárgások 

gyors meg-

szüntetésére 

Száraz 

keveréses  

(dry shake) 

alkalmazásra 



Hogyan használható a 
Penetron az Ön projektjeiben?   

Kevert 

Admix 
A betonba 

keverhető az 

adagolás 

során 



Tanúsítványok 



Milyen előnyöket kínál 
Önnek a Penetron?   



Milyen előnyöket kínál 
Önnek a Penetron?   

A környezetbarát Penetron termékek szükségtelenné teszik a 
kátrányt tartalmazó termékek használatát 

A PENETRON TERMÉKEK BIZTONSÁGOSAN HASZNÁLHATÓK 

Nem tartalmaznak illékony szerves anyagokat,  

nem bocsátanak ki káros gázokat és gőzöket 

Nem mérgezőek, teljesítik az ivóvízzel érintkező anyagokra 
vonatkozó szigorú előírásokat 

A Penetron termékek rendelkeznek az NSF 61 tanúsítvánnyal 



Milyen előnyöket kínál 
Önnek a Penetron?   

A beton szerves és állandó részévé válik, szilárd és 
tartós szerkezetet hoz létre. 

A Penetron a betonfelület sérülése esetén is 
megtartja vízzáró és vegyszerálló tulajdonságait. 

Más vízzáró termékekkel ellentétben a Penetron 
nem válik le az összetételeknél, nem szakad el és 
nem lyukad át.  



Észrevétlenül a betonban marad, de ha a 
nedvesség újra megjelenik, a szigetelési 
folyamat automatikusan beindul és eltömíti a 
maximum 0,4 mm-es repedéseket.   

A víztartó szerkezet pozitív és 
negatív oldalán egyformán 
hatékonyan alkalmazható, nagy 
hidrosztatikus nyomásnak is ellenáll. 

A Penetron később is eltömíti a 
betonban megjelenő újabb 
repedéseket, tehát a beton bármikor 
képes önmagát regenerálni. 

Milyen előnyöket kínál 
Önnek a Penetron?   

Penetronnal kezelt 
minta Kezeletlen kontroll- 

minta 

Akár 0,4 mm-es rések 
tömítése és újratömítése 



Milyen előnyöket kínál 
Önnek a Penetron?   

NEM KELL 
KOMPROMISSZUMOT 
KÖTNIE AZ ESZTÉTIKUS 

MEGJELENÉS TERÉN 

 A Penetronnal kezelt 
betonra az 

építőiparban 
alkalmazott 

hagyományos 
bevonatok és 

felületkezelő anyagok 
felvihetők.  



Milyen előnyöket kínál 
Önnek a Penetron?   

A Penetron nedves és friss 
betonban is alkalmazható.   

A membrános és egyéb 
bevonatképző 

rendszerekkel ellentétben 
itt nem kell megvárni a 

beton teljes kiszáradását.  

A nedves betonban 
történő gyors 
alkalmazásnak 
köszönhetően 
elkerülhetők a 

bedolgozási hibák. 

A Penetron a szokásos 
eljárásokkal szemben nem 

igényel semmilyen 
védelmet a visszatöltés és 

az acél- vagy drótháló 
elhelyezése során. A 

visszatöltés így 
gyorsabban elvégezhető. 

A keverék formájában 
alkalmazott Penetron 

egyetlen lépéssel 
megvalósítja a beton 

védelmét, nem kell várni   
más rendszerekre, így 

közvetlen megtakarítás 
érhető el. 

A különböző Penetron 
termékfajták lehetővé 

teszik a Penetron 
célirányos alkalmazását a 

kivitelezés bármely 
fázisában, függetlenül a 

keverés időpontjától vagy 
sorrendjétől: 

 keverék 
 bevonat 
 száraz keverék 
 

Csökkenti vagy teljesen 
szükségtelenné teszi a 

bedolgozáshoz szükséges 
emberi munkaerőt és 

annak költségeit.   

Olcsóbb, mint más vízzáró 
megoldások. 



Projektek, ahol a Penetron 
bizonyította előnyös tulajdonságait   



Projektek, ahol a Penetron 
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Projektek, ahol a Penetron 
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Projektek, ahol a Penetron 
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Projektek, ahol a Penetron 
bizonyította előnyös tulajdonságait   



Projektek, ahol a Penetron 
bizonyította előnyös tulajdonságait   



Projektek, ahol a Penetron 
bizonyította előnyös tulajdonságait   



A Penebar SW-45 rapid™  
egy olyan vízzáró, betontömítő anyag, amely vízzel 

érintkezve gyorsan kitágul. 
 

A Penebar SW-55™  
egy olyan vízzáró, betontömítő anyag, amely vízzel 
érintkezve előre meghatározott idő alatt tágul ki.  

A korszerű Penebar SW-55 hidrofil hatóanyagait gumi 
alapanyagba integrálták, ez biztosítja az anyag késleltetett 

hatásmechanizmusát. 

Penebar SW 
önregeneráló vízzáró anyag 



Penebar SW 
önregeneráló vízzáró anyag 

Penebar SW-45 
rapid™  

 
egy olyan vízzáró, 

betontömítő anyag, 
amely vízzel érintkezve 

gyorsan kitágul. 

 
 
 
 

Penebar SW-
55™  

 
egy olyan vízzáró, 

betontömítő anyag, 
amely vízzel érintkezve 

előre meghatározott idő 
alatt tágul ki.  

A korszerű Penebar SW-
55 hidrofil hatóanyagait 

gumi alapanyagba 
integrálták, ez biztosítja 

az anyag késleltetett 
hatásmechanizmusát. 

Alapozás 

A Penebar  
felhordása 

A Penebar 
felhordva 



A Peneseal FH  
egy átlátszó, reakcióképes, vízbázisú tömítőanyag, 
amely beszivárog a betonba és a falazóanyagokba, 

ahol tartós védelmet és stabilitást biztosít az 
anyagnak. 

Peneseal FH 
betontömörítő anyag 



Peneseal FH 
betontömörítő anyag 

Működési elv 

a kezelés ELŐTT a kezelés UTÁN 

A kezeletlen betonban lévő 
pórusok és hajszálerek lehetővé 
teszik a nedvesség, az olaj, a 
savak, stb. beszivárgását és a 
betonpor kijutását. 

A Peneseal beszivárog a 
betonba, ahol reakcióba lép az 
oltatlan mésszel és lúggal, majd 
szilárd masszát képez, amely 
tartósan elzárja a beton 
pórusait és hajszálereit. 



Peneseal FH 
betontömörítő anyag 

Peneseal FH 
A Peneseal 

beszivárog a 
betonba, ahol 

reakcióba lép az 
oltatlan mésszel és 
lúggal, majd szilárd 

masszát képez, 
amely tartósan 
elzárja a beton 

pórusait és 
hajszálereit 

Egyenletes, 
jobb minőségű 

kötés 

A beton teljes 
élettartamára 

kiterjedő 
tömítés 

Hatékony 
szilárdulás, 
kiemelkedő 
ütésállóság 

Porálló 

Sima, 
egyenletes 

felületminőség 

Vegyszerálló 

ELŐNYÖK ELŐNYÖK 



Peneseal FH 
betontömörítő anyag 

A
lk

al
m

az
ás

 

• Egyszerű felhordás permetezéssel 

• Régi és új betonra egyaránt alkalmazható 

• Kiadósság: kb. 5m2/l (a beton hőmérsékletétől és porozitásától 
függően) 

• Hígító használatára nincs szükség (A Peneseal FH 
koncentrátumot 1:1 arányban vízzel kell keverni) 

• Elegendő egyszer alkalmazni 

• Tartós. A beton keménysége és tömítettsége az idő 
múlásával egyre javul. 

• Kezelhető anyagok: Beton, betonblokk, habarcs, 
vakolat, gipszhabarcs, terrazzo, mosott beton 



Peneseal Pro 
felszín alatti betontömítés 

A Peneseal Pro egy permetezéssel felhordható, 
folyékony tömítőanyag, amely a eltömíti a betonban lévő 

repedéseket, és egy felszín alatti réteg létrehozásával 
megvédi a betont a víz beszivárgásától. Az alaposan 
letisztított betonfelületre permetezett Peneseal Pro 

reakcióba lép a betonnal, és egy védőréteget képez a 
beton felszíne alatt. Ez a réteg eltömíti a pórusokat, a 

hajszálereket és a repedéseket. Az anyag a víz 
megjelenésekor újra aktivizálódik, és eltömíti a 

későbbiekben megjelenő, új hajszálvékony repedéseket. 



Peneseal Pro 
felszín alatti betontömítés 

Működési elv 

A PenesealPro beszivárog a 
beton felszíne alá, ahol létrehoz 
egy felszín alatti membrán-
réteget. 

A hőterhelés új repedéseket 
okoz, amelyek vízzárási 
problémát idéznek elő. 

A PenesealPro 
reakcióba lép a vízzel és 
a betonnal, és eltömíti a 
repedéseket. 



Peneseal Pro 
 felszín alatti betontömítés 

Eltömíti a meglévő 
repedéseket és a víz 

megjelenésekor 
létrejövő új  

hajszálrepedéseket 

Előnyök 

Védelmet nyújt a víz 
és a vegyszerek 
reakciója ellen 

Nem befolyásolja a 
későbbi alkalmazások 

során szükséges 
tapadást 

Növeli a felületi 
keménységet 

Egyszerűen, gyorsan 
és gazdaságosan 

felhordható 

Az első vizes 
utókezelés után  

6 órával már 
terhelhető 

Csiszolható, nem 
hámlik le és nem 

karcolódik 

Nem mérgező. 
Ivóvízzel érintkező 
szerkezeteken is 

alkalmazható 



Peneseal Pro 
felszín alatti betontömítés 

A PENESEAL PRO JELLEGZETES ALKALMAZÁSI TERÜLETEI 

Tetők és emelvények Hidak és felüljárók Teraszok és kültéri helyiségek 

Belsőépítészeti megoldások Kifutópályák és gépkocsi-felhajtók Forgalommal terhelt szerkezetek 



Changi repülőtér, 3. terminál 
Szingapúr 



A beton automatikus regenerálása a 
Penetron Admix-szel 

140.000m3 kezelt betonfelület Tökéletesen száraz, 3 rétegű szerkezet 

Penetron Admix 0,8 tömeg %-ban 
adagolva a cementhez 









A Changi repülőtér 3-as termináljának támfalából vett  
betonmag-minták mikroszkopikus elemzése 

Repedések azonosítása a támfalon Betonmag-minta kivétele a támfalból 



A Changi repülőtér 3-as termináljának támfalából vett  
betonmag-minták mikroszkopikus elemzése 

A repedésben létrejött kristályok A Penetron tűszerű, hosszúkás kristályai  

Tűszerű kristályok 

Hosszúkás 
kristályok 



“ Mivel a 18 hónapos garanciális időszak alatt 
semmilyen számottevő szivárgás nem történt, 
örömmel kijelenthetjük, hogy nagyon 
elégedettek vagyunk mind a Penetron 
termékekkel, mind a Penetron helyi 
képviseletével…” 

A CPG Consultants által megfogalmazott 
ajánlólevél 



Évente 22 millió utas A Changi repülőtér legnagyobb terminálja 

20 normál utasfolyosó és 
8 kapu A380-as repülőgépekhez 

7 szint (4 szint a föld felett,  
3 szint a föld alatt 

5-emelet magas és 300 m hosszú függőkert 

a T3 2008. január 9.-én nyílt meg  

Changi repülőtér, 3-as terminál 



Javítási munkák a Penetron®-rendszerrel 
 

Esettanulmány: SABESP szennyvíztisztító üzem, 
ETE Taubate, Brazília 



Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 

A taubate-i SABESP 
szennyvíztisztító üzem 
tartályain lévő repedések és 
rendellenes hézagok javítási 
munkái. 

Penetron 

Penecrete Mortar* 

Peneplug* 

*Penetron javítóanyagok 



Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 

A 0,4 mm-nél nagyobb, javítást igénylő repedések, 
rendellenes hézagok, hibás betonrészek, szivárgások, stb. 

azonosítása 



Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 

A hézagok és a nagyobb repedések kimarása egészen a 
hibátlan betonfelületig, kb. 25 x 25 mm-es U-alakú 

bemélyedéssel; a por és a meglazult betonelemek eltávolítása 



Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 

A kimart hézagok és repedések 



Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 

A por, a cementtej, a festék és a kosz eltávolítása a felületről 
nagynyomású vízsugárral, és a felület nedvesítése  

a Penetron felhordása előtt 



Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 

A kezelendő terület előnedvesítése 



Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 

A kezelendő terület alapozása Penetron péppel,  
a Penecrete Mortar felhordása előtt 



Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 

A Penecrete Mortar felhordása maximum 6 cm-es rétegekben, 
egészen a felületi profil eléréséig 



A Penecrete Mortar felhordása maximum 6 cm-es rétegekben, 
egészen a felületi profil eléréséig 

A javítandó terület alapozása 
Penetron ragasztóbevonattal 

Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 

A Penecrete Mortar felhordása 



Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 

A kisimított hézagok, szivárgások és repedések 



Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 

A kisimított 
hézagok 



Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 

A Penetron keverése 

Felhordás pép formájában:  
5 egységnyi Penetron 2 egységnyi vízhez 

Felhordás permetezéssel: 
5 egységnyi Penetron 2,75-3,25 egységnyi vízhez 

A Penetronhoz  
vizet kell adni 

A Penetront egy vastag latex festéknek 
megfelelő sűrűségűre kell keverni 



Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 

Felhordás permetezéssel (nagy felületre) 



Az elkészült kezelt felület  
és a kisimított területek 

Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 



Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 

A 2008. március 14.-én készített fotón jól látszik, 
hogy bár a Penetron a szivárgások többségét 
megállította, a repedések egy részénél még 
jelentős mértékű szivárgás figyelhető meg. 



A 2008. március 29.-i felvétel szerint a 
Penetron már szinte teljesen 

megszüntette a tartály szivárgását. 

Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 



Javítási munkák a 
Penetron-rendszerrel 



Nemzetközi teszteredmények 



Vízszivárgás nyomás alatt – NBR 10.787/94 (2007. április) 
Beton: CPII-E 32 

A vizsgálat helyszíne: 

IPT (São Paulo állam Műszaki Kutatóintézete), Brazília 



Alkalmazott víznyomás: 
• 1. és 2. napon:   0,1MPa 
• 3. napon:  0,3MPa 
• 4.-7. napon:  0,7MPa 

Vízszivárgás nyomás alatt – NBR 10.787/94 (2007. április) 
Beton: CPII-E 32 

Tétel Specifikáció 

Cementigény CPII-E32 350kg/m³ 

Nyomószilárdság 20MPa 

Finom homok 388kg/m3 

Durva töltőanyag 0 421kg/m3 

Durva töltőanyag 1 632kg/m3 

Víz 192kg/m3 

Szuperplasztifikáló 0,3% - 0,4%/m3 

Szétterülés vizsgálat 90±10mm 

w/c  arány 0,54 

Penetron Admix 1 tömeg % a cementben 



Vízszivárgás nyomás alatt – NBR 10.787/94 (2007. április) 
Beton: CPII-E 32 

1 héttel a víznyomás indítása után 



Vízszivárgás nyomás alatt – NBR 10.787/94 (2007. április) 
Beton: CPII-E 32 

2 héttel a víznyomás indítása után 



Vízszivárgás nyomás alatt – NBR 10.787/94 (2007. április) 
Beton: CPII-E 32 

3 héttel a víznyomás indítása után 



Vízszivárgás nyomás alatt – NBR 10.787/94 (2007. április) 
Beton: CPII-E 32 

4 héttel a víznyomás indítása után 



Vízszivárgás nyomás alatt – NBR 10.787/94 (2007. április) 
Beton: CPII-E 32 



A Penetron önregeneráló 
képességének vizsgálata  

 
A vizsgálat helyszíne: 

MFPA Leipzig GmbH, Németország 

ék 

oldalsó szigetelés 

hüvely 

hüvely 



1B keverék 

Cement típusa CEM I 32.5 R 

Cement aránya 330kg/m3 

Töltőanyagok Homok 0/2; Kavics 2/8; Kavics 8/16 

w/c arány 0,5 

Adalék 3,3 l/m3 

Penetron Admix 1 tömeg % a cementben 

Töltősúly 2,35kg/dm3 

Minőségi osztály C 30/37 

Az önregenerálódási vizsgálathoz használt betonkeverék 

A Penetron önregeneráló képességének vizsgálata (MFPA Leipzig, Németország) 



Tétel Specifikáció 

Beton C30/37 1% Penetron Admix-szel 

Vizsgálati idő Kb. 28 nap 

Vizsgálati 
Folyadék 

Csapvíz (a helyi hálózatból) 

Repedés 
szélessége 

0,2; 0,25 és 0,3mm 

Repedés 
hossza 

20cm 

Átfolyás 
hossza 

50cm 

Víznyomás 0,1 bar, 0,5 bar, 1 bar (1 m-es, 5 m-es, 
10 m-es vízoszlop) 

A Penetron önregeneráló képességének vizsgálata (MFPA Leipzig, Németország) 

repedés 

tartóelem 

felfogó edény 

szellőztető 
szelep 

víznyomás nyomásmérő 

nyomólap 



A Penetron önregeneráló képességének vizsgálata (MFPA Leipzig, Németország) 
Á

tf
o

ly
ás

 (c
m

3
/h

) 

Átfolyás w=0,2 mm-es repedésnél 

Idő (h) 



A Penetron önregeneráló képességének vizsgálata (MFPA Leipzig, Németország) 

Átfolyás w=0,25 mm-es repedésnél 

Á
tf
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ly
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m
3

/h
) 

Idő (h) 



A Penetron önregeneráló képességének vizsgálata (MFPA Leipzig, Németország) 

Átfolyás w=0,3 mm-es repedésnél 

Á
tf
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ly

ás
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m
3

/h
) 

Idő (h) 



A Penetron önregeneráló képességének vizsgálata (MFPA Leipzig, Németország) 

 
Repedés szélessége 

Kezdeti átfolyás qa (dm3/h) 

p=1 mWS (l=2) p=5 mWS (l=10) p=10 mWS (l=20) 

w = 0,2mm  
számított érték 

0,48 2,4 1,8 

w = 0,2mm mért érték 
Penetronnal 

0,36 0,09 0,05 

w = 0.25mm  
számított érték 

0,93 4,6 9,3 

w = 0,25mm mért érték 
Penetronnal 

0,25 0,73 0,14 

w = 0,3mm  
számított érték 

1,60 8,0 16,0 

w = 0,3mm mért érték 
Penetronnal 

0,17 2,4 - - -  



A kristályosodási idő 
szemléltetése 

Kezdeti állapot 3 nap múlva 15 nap múlva 

Második kezdés, 
17 nappal az első kezdés után 

24 órával a második  
kezdés után 

4 nappal a  
második kezdés után 

Penetron Penetron Penetron 

Penetron Penetron Penetron 

Ellenőrző  
minta 

Ellenőrző  
minta 

Ellenőrző  
minta 

Ellenőrző  
minta 

Ellenőrző  
minta 

Ellenőrző  
minta 



A Penetron  
repedéstömítő képessége 

Penetronnal kezelve 

kezelés nélkül 



Bővebb információkért kérem, látogassák meg 
weboldalunkat a : 

 www.penetron.com 
címen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICS PENETRON INTERNATIONAL, LTD. 

45 Research Way – Suite 203 

East Setauket, NY 11733 

631-941-9700 

info@penetron.com 

http://www.penetron.com/
mailto:info@penetron.com

