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Víznyomás elleni, vízhatlanságot biztosító szigetelés a Penetron® rendszerrel 

 

A „fehér kád” egy beton szerkezet, amely nagy hidrosztatikai nyomással szemben is vízhatlan, 

porszáraz belső felületű mégpedig a beton belső szerkezetének köszönhetően, így elegendő 

előnyökkel jár az építő és a tulajdonos számára is. A rendszer jelentős előnyökkel bír a hagyományos 

víznyomás elleni, vízhatlanságot biztosító szigetelési eljárásokkal szemben. Ez utóbbiak sokszor a 

természetre káros bitumen membránokra és/vagy kátrány termékekre alapulnak, hiszen ezekkel 

tapad a beton felülethez. Amíg más „fehér kádas” eljárások magas fokú beton formációkra és az 

elemek szokványos felállítására épülnek, addig a Penetron Fehér Kád kitűnik egyszerűsége, önjavító 

képessége miatt, illetve azzal, hogy megengedi a hagyományos (nem különleges minőségü) beton 

használatát. 

A Penetron Fehér Kád rendszert felhasználták már számos nemzetközi és hazai projektben.  
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Főbb Előnyök 

- Idő- és költség takarékosság, mivel a vízzáróság (víznyomás elleni vízhatlan szigetelés) 

biztosítása egyben történik a betonozási folyamattal 

- Ez a szigetelés aktív marad a felület megsérülése esetén is 

- A szerkezet élettartama idejére megmarad az önjavító képesség 

- Ellenőrzötten felhasználható ivóvizes rendszerekhez is 

- Könnyű hozzáférés az esetleges javításoknál 

- Nincs szükség magas fokú ultra sűrű betonhoz a vízzáróság eléréséhez 
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Összetevők 

 Penetron Admix tökéletesen vízhatlanná teszi a betontestet a világszabadalmú Penetron kristály 

kapilláris technológiával  

 Penebar  munkahézag szalagot alkalmazunk a beton (felületek) találkozásánál. Ez az anyag megduzzad, 

ha víz éri, így megakadályoz bármilyen szivárgást a csatlakozásoknál vagy sérüléseknél. 

 Penecrete Mortar –t használunk, a szilárduláskor keletkező lyukak betömésére, valamint a 

kivitelezésből esetlegesen adódó szerkezeti hibák kijavítására. 

A felhasználás területei 

A víz megőrzése  

 Víztározók és duzzasztó gátak  

 Vizes medencék 

 uszodák 

 csatornák, kanálisok 

 szennyvízkezelő üzemek 

A víztől való megóvás  

 pincék 

 gépházak 

 föld alatti parkolók 

 közlekedési alagutak, folyosók 

 Metro állomások és alagutak 

 Tengerészeti épületek 

 

 
A beton hajszálcső-rendszerében lévő 
nedvesség 

Az ecsettel vagy permetezővel felvitt, illetve 
adalék (Penetron Admix) vagy szárazkeverék 
formájában adagolt Penetron behatol a 
hajszálcsövekbe, ahol oldhatatlan kristályokat 
képez, és fokozatosan kiszárítja a betont.  

A Penetron egyre mélyebben elterjed a 
beton szerkezetében, ezáltal folyamatos 
védelmet nyújt a betonnak a víz 
behatolásával és a vegyszerek hatásával 
szemben. 
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A  vízhatlan szerkezet elkészítésénél nagy szerepe van a helyes munkahézag kialakításoknak.  

Ezen az ábrán jól látszik, hogy a betonozás folytatása előtt a munkahézagba munkahézag 

szalagot kell ragasztani és a a fal/alaplemez teljes keresztmettszetét a duzzadó szalag mindkét 

oldalán Penetron péppel kenjük be.  

 

Alaplemez - oldalfal csatlakozásánál is a duzzadószalag mindkét oldalán a betonozás 

megkezdése előtt a fal keresztmetszetét Penetron péppel kell lekenni.  
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A kivitelezésből adódó hibákat (darázsfészek, repedések, stb) a Penetron hibajavítójával 

(Penecrete Mörter) kell kezelni. Ezt természetesen a szerkezet elkészülte után, a víznyomással 

szemközti belső oldalon, lokálisan lehet elvégezni. 

 

 

1 m3 frissbetonhoz a cementsúly 1%-ának megfelelő mennyiségű Penetron Admix adalékszer 

hozzákeverése szükséges.  

Teljesítmény és igazolások 

A Penetron Fehér Kád biztosította vízzáróság tökéletes és állandó. Nincs szükség kiegészítő 

eljárásokra vagy karbantartásra.  

A Penetron techonlógia elégedett felhasználása 31 éves történetre tekint vissza 70 országban, és 

számos oklevél, teszt-beszámoló bizonyítja előnyeit a világ elismert laboratóriumaiból. Ezenkívül a 

Penetron Admix megkapta a CE bizonyítványt és a német „Ü” jelet, amely bizonyítja, hogy a termék 

megfelel a legmagasabb minőségi szinteknek, eléri vagy meghaladja a szigorú felhasználási 

kritériumokat, és megfelel a szigorú német környezetvédelmi és egészségügyi szabályozásnak is. 

 


