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Néhány a Penetron® rendszerrel szigetelt vasbeton
szerkezetek közül:
A Penetron kristályosodó termékei mára piacvezetővé váltak és 4 évtizede a világ 71 országában
biztosítják a víznyomásnak és korróziós hatásoknak kitett vasbeton szerkezetek védelmét.

A Penetron Admix-szal készült “Fehér kád” egy vízhatlan betonszerkezet, amely öngyógyító,
repedéstömítő mechanizmussal rendelkezik.
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2012-ben készült el a Market Zrt és a Moratus Kft
kivitelezésében A Budapest XII. kerületében a
Hegyvidék Bevásárló Központ mélygarázsa Penetron
Admix adalékszerrel.

A ZÁÉV Zrt. a sárvári, a büki, az igali, a
bükkszéki és a 2012-ben átadott
nagykátai fürdőberuházásoknál az
épületek és a medencék víznyomás elleni
szigetelését is Penetron termékekkel
végezte.

A Penetron®„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.
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2012-ben a Verbau Kft a Kecskeméti Piac
mélygarázsának
víznyomás
elleni,
vízhatlanságot
biztosító
szigetelését
Penetron Admix-szal adalékolt betonnal
valósította meg.

2011-ben a Hérosz Zrt. és a H-Szerk Kft
kivitelezésében a Városligeti Műjégpálya
tófelszín
alatti
gépészeti
alagútjainak
szigetelésénél
követelmény
volt
a
víznyomásnak kitett szerkezet vízhatlansága.

A
beton
szilárdulása
során
keletkező zsugorrepedések, és a kivitelezési
hibából adódó egyéb repedések, tömítetlen
szerkezeti részek, a feltöltött tó felől érkező
víznyomás és szerkezetbe lépő nedvesség
hatására a Penetron kristályok kiépülésével
teljesen tömítődtek. A szerkezet a
folyamatos víznyomás mellett kiszáradt és
vízhatlanná vált.
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1. kép: a beton hajszálcső-rendszerében lévő nedvesség; 2. kép: az ecsettel vagy permetezővel felvitt,
illetve adalék (Penetron Admix) Penetron behatol a hajszálcsövekbe, ahol oldhatatlan kristályokat
képez, és fokozatosan kiszárítja a betont; 3. kép: a Penetron egyre mélyebben elterjed a beton
szerkezetében, ezáltal folyamatos védelmet nyújt a betonnak a víz behatolásával és a vegyszerek
hatásával szemben.

2011-ben készült el a Richter Gedeon Zrt. dorogi gyárában a Colas-Alterra Zrt. kivitelezésében az a
záportározó, amely szigeteltségét Penetron Admix adalékszerrel valósították meg. A gyógyszergyártó
cég telephelyén korábbi években több
víztározó utólagos szigetelését is a Penetron
rendszerrel sikerült megoldani.

2012-ben több ipari csarnok víznyomás elleni
szigetelése, illetve a csarnokok mellett a
gépalapok vízhatlansága is a Penetron rendszerrel lett megoldva. Ezek közül a projektjeink közül is
kiemelkedik a szombathelyi LUK csarnok kivitelezése, ahol a Vasi-Árcsi Kft Penetron Admix
adalékszerrel biztosította a szerkezetek víznyomás elleni szigeteltségét.
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A Penetron® rendszer jellemzői és előnyei
 A vízzárás a beton teljes élettartamán keresztül tart
 A rendszer a betonszerkezetbe integrálódik, annak részévé válik
 Nem igényel ismételt alkalmazást
 Ellenáll a magas hidrosztatikai nyomásnak akár a pozitív, akár a negatív oldalon - ideális
talajszint alatti alkalmazásokhoz; nem igényel egyéb vízzáró intézkedéseket; véd a
talajvízben terjedő szennyeződésektől
 Védi a betonacélt a korróziótól – nagy mértékben ellenáll a vízben terjedő, maró hatású
vegyi anyagokkal szemben (pH3-pH11); megállítja az alkáli-szilika reakcióhoz szükséges
vízbehatolást; lehetővé teszi a beton lélegzését, a kialakuló pára távozását és teljesen
szárazon hagyja a betont
 Évekkel az első alkalmazás után is növekedő kristályok - a nedvesség megjelenésekor újra
aktiválódik; öngyógyítja a hajszálrepedéseket 0,4 mm-ig és megakadályozza a vízbehatolást,
amely további károsodást idézne elő a szerkezetben; az idő során folyamatosan fejlődik
 Nem tartalmaz sztearátokat, nátriumokat vagy szilikátokat
 Nem hidrofób termék
 Nem felülettömörítő termék
 Segíti a betont a hidratálási folyamatban, katalizátorként szolgál a már a betonban lévő nem
hidratált cement részecskék számára
 Vízcsökkentő, növeli a friss beton bedolgozhatóságát
 Növeli a megszilárdult beton nyomószilárdságát
 Nem mérgező, ivóvizes alkalmazásokban is használható
 A szigetelési funkció a felület sérülése esetén is megmarad
A Penetron Admixos betonszerkezet alkalmazásának előnyei: jelentős, azonnali költségcsökkenés;
kisebb, a kivitelezésből adódó hibalehetőség; kevesebb karbantartási költség (öngyógyító szerkezet);
beton optimalizálás, így újabb árcsökkentési lehetőség; élőmunkaigény csökkenése; kivitelezési idő
(és kötbérveszély) jelentős csökkenése.
A jelenleg, 2013 telén futó projektjeink közül a Pallér-Csarnok Kft által kivitelezés alatt álló
nemesvámosi MTD csarnok víznyomásnak kitett szerkezeti részei, a Strabag MML Kft székesfehérvári
Grundfos csarnok gépészeti aknáinak Penetronos szigetelése, a Moratus Kft által készített Váci
Corner budapesti irodaház, vagy a Rutin Kft által Kaposváron kivitelezett Cabero Csarnok mind
kitűnő lehetőség arra, hogy a Penetron®rendszer a hazai mérnökök és kivitelezők minél szélesebb
köre előtt továbbra is bizonyíthassa a vasbetonszerkezetek szigetelésében nyújtotta kimagasló
előnyeit. További referenciákért, illetve információkért, kérem vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
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