
ЗАХИСТ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Выступающий
Заметки для презентации
WWTP in West Lafayette



Заснована в кінці 1970’х
Транснаціональна корпорація, що 
представлена у 120 країнах світу

Світова експансія Системи Penetron
пояснюється сталими показниками
якості і довговічності



СЕРТИФІКАТИ



СИСТЕМА PENETRON
Нові об'єкти Відновлення

Penetron Admix SB 
Кристалічна домішка до 
бетону

Penebar SW
Гідропрокладка

• Penetron
Кристалічний 
гідроізоляційний 
матеріал

• Penecrete Mortar 
Кристалічний ремонтний 
матеріал

• Peneplug
Кристалічна суміш для 
зупинки активний 
протікань

https://www.youtube.com/watch?v=BqKM7TDVdD0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=BqKM7TDVdD0&t=9s







Суміш активних інгридієнтів,
що вступають у реакцію із
водою та провокують
створення водонерозчинних
кристалів.
Мільйони таких кристалів
проникають вглиб бетону,
зарощують пори, капіляри та
усадкові тріщини до 0.5мм
йдучи на зустріч воді.

ЩО ТАКЕ КРИСТАЛІЧНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ?



 Знижує проникність
Підвищує міцність на стиск
 Стійкий до дії сульфатів
 Здатний до самовідновлення
 Хімічно стійкий (pH 3-11)
 Скорочує усадкові тріщини

 Стійкий до циклів
замерзання-розмерзання

 Зменшує проникність 
хлоридів

 Скорочення технічного 
обслуговування

 Підвищення проектного 
терміну експлуатації

ПЕРЕВАГИ БЕТОНУ ІЗ PENETRON



• New crack healing video where you zoom in.

• If you could please add I did not have access to the server to
grab from our marketing folder.






Бетоніз 
кристалічними 
технологіями Вода

Само-
відновленняТріщини

Немає технічного 
обслуговування

Кристалічні технології знижують 
вартість будівництва



 Підземні паркінги
 Фундаменти, палі, плити
 Об'єкти морської інфраструктури
 ТунелітаМетро
 Мости та мостові переходи
 Об'єкти водопостачання та

водовідведеня
 Греблі
 Зелені тераси, зимові сади

 Підземні споруди
 Бетонні каналізаційні колектори
 Резервуари та водонапірні башти
 Залізобетонні труби
 Аквапарки та басейни
 Бетонні дороги
 Об'єкти ядерної інфраструктури
 Елеватори та силоси

Будь-який бетон, що потребує гідроізоляції та довговічності

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ



PENETRON ADMIX SB (розчинний пакет)

УПАКОВКА
3 кг в одному розчинному пакеті
(6 пакетів у пластиковому відрі)

ДОЗУВАННЯ
1 пакет на 1 м3 бетону марки до 
В20 (включно)
(1% від сухої маси цементу)



PENETRON ADMIX сумісність

 Не змінює рецептуру бетону

 Сумісний з усіма домішками до 
бетону

 Сумісний з усіма видами 
цементу

 Не впливає на дію 
пластифікаторів

 Не впливає на кількість повітря 
в бетону

 Підвищує міцність на стиск



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ



Статично навантажені шви бетонування 
Комунікації

ПЕРЕВАГИ
 Легкий в монтажі
 Витримує високий гідростатичний 

тиск

PENEBAR SW55/SW45 
INSTALLED ALONG
ALL VERTICAL
CONSTRUCTION JOINTS
AS PER MANUFACTURER'S 
SPECIFICATIONS

CJ

PENEBAR SW55/SW45 
INSTALLED ALONG
ALL HORIZONTAL
CONSTRUCTION JOINTS

CJ AS PER MANUFACTURER'S 
SPECIFICATIONS

TREAT CONCRETE WITH 
PENETRON ADMIX

PENEBAR SW55/SW45 
INSTALLED AROUND ALL 
PIPES/PENETRATIONS AS 
PER MANUFACTURER'S
SPECIFICATINS 2" (MIN)

THICK
6"
1'
OT

UP

2" (MIN) PIPE / PENETRATION

PENEBAR SW (розширювана гідропрокладка)



ПІДСУМОК

 За своєю будовою бетон пористий. Без надійного захисту від води
корозія, розтріскування, замерзання та хімічні атаки призводять до
руйнації бетону.

 Використання кристалічних технологій дозволяє запобігти такому
руйнуванню, знизити проникність бетону, підвищити його
довговічність, нівелювати потребу технічного обслуговування,
збільшити проектий термін служби бетону та скоротити карбоновий
слід бетону в екології.

 Penetron пропонує комплексну систему, що забезпечує
гідроізоляцію нових та ремонт вже існуючих конструкцій.

PENETRON = ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ



Дякуємо за приділений час. 

В разі будь-яких питань звертайтеся до нас за додатковою 
консультацією. 

www.penetron.ua 0-800-702-182

Выступающий
Заметки для презентации
Thank everyone for their time and open the floor for questions

http://www.penetron.ua/
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