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A PENETRON RENDSZER  TELJES KÖRŰ VÉDELEM A BETONNAK 
 

PPEENNEEBBAARR  SSWW--5555  mmuunnkkaahhéézzaagg  sszzaallaagg  
 
ISMERTETŐ 
A Penebar SW-55 egy olyan betonrés-tömítőanyag, 
amely vízzel érintkezve kontrollált sebességgel 
kiterjed. Ez a fejlett, gumibázisú vízszigetelő termék 
hidrofób (víztaszító) anyagokat tartalmaz, ezáltal 
beépített késleltető rendszerként fejti ki hatását.    
 
AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
A Penebar SW-55  minden olyan építőipari projekt be 
nem tervezett, nem mozgó munkahézagainál 
alkalmazható, ahol szükség van a nedvesség elleni 
védelemre, mint például földalatti szerkezetek, alapok, 
öntött panelek, alagutak, régi betonba öntött új 
betonszerkezetek, aknák, felvonóaknák, támfalak, 
tartályok, betoncsövek, gépkocsi-parkolók, stb. 
 
CSOMAGOLÁS 
A Penebar SW-55 dobozba csomagolva kapható, egy 
doboz 30 méter anyagot tartalmaz. 
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Alkalmazás: 
A Penebar SW-55 terméket az alábbiakban ismertetett 
módon kell alkalmazni a munkahézagokban: 

1. A felületről kefével gondosan távolítsa el a 
port és törmeléket, majd vigyen fel egy réteg 
Penebar Primert arra a területre, ahol a 
Penebar SW-55-öt szeretné alkalmazni. 

2. A tenyere szélével közepes erősséggel 
nyomja be a folytonos Penebar SW-55 
anyagot a meglévő szerkezetre. Ellenőrizze, 
hogy a tömítőanyag rátapadt-e az előkezelt 
felületre.  

3. Távolítsa el a védőréteget a Penebar SW-55 
külső oldaláról, és szorosan illessze össze a 
tekercsvégeket. (a jobb eredmény elérése 
érdekében a végeket 45°-os szögben vágja 
le). A tekercsvégek ne fedjék egymást.  

4. Öntse be a kapcsolódó szerkezeti 
betonelemet a helyére. Innentől kövesse a 
normál betonozási eljárásokban leírtakat.  

 
Alkalmazási tanácsok: 
A Penebar SW-55 betonfelületről történő 
elmozdulásának megelőzése érdekében mindig 
használjon Penebar Primer felület előkészítő anyagot. 
Előfordulhat, hogy a tömítőanyag függőleges 
felületeken történő rögzítéséhez szegekre van 
szükség. 
A Penebar SW-55 anyagot a beton felületéhez képest 
legalább 50 mm mélységben kell elhelyezni. 
Ha a Penebar SW-55-öt csöveken és egyéb szerkezeti 
anyagokon alkalmazzák, az anyagot méretre kell 
szabni, és el kell helyezni a szivárgási terület körül. 
Durva, egyenetlen felületeken ügyeljen arra, hogy a 
Penebar SW-55 közvetlen kapcsolatban maradjon az 
alapfelülettel. 

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK 
MEGNEVEZÉS VIZSG. MÓDSZ. PENEBAR 

RAPID SW-45 
Szín  Fekete 
Fajsúly ASTM D-71 1,35  0,05 
Szénhidr.-tart. ASTM D-297 Min. 47% 
Illékony anyagt. ASTM D-6 Max. 1% 
Penetráció, 150g 
kúp, 25°C, 5 mp. 

ASTM D-217 40  5 

Felvihető: -23 és +52 °C között 
Használható: -34 és +82°C között 
 
GARANCIA 
Az ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. 
garantálja, hogy az általa gyártott termékek mentesek 
az anyaghibáktól, megfelelnek a keverési 
előírásoknak, és minden összetevőt a megfelelő 
arányban tartalmaznak. AZ ICS PENETRON 
INTERNATIONAL LTD NEM VÁLLAL GARANCIÁT 
ARRA, HOGY A TERMÉK A KÍVÁNT CÉLRA 
ALKALMAS. JELEN GARANCIA HELYETTESÍT 
MINDEN TOVÁBBI BELEÉRTETT VAGY 
KIFEJEZETT GARANCIÁT.  
A felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy 
a termék megfelel-e az adott felhasználási célra, és 
minden ezzel kapcsolatos esetleges veszély és 
felelősség felmérése.  

 


