PENESEAL FH
Face betonul mai dur, mai dens și mai puternic

O aplicație unica
protejează pe toată durata de viață a betonului

PENESEAL FH: Un etanșant transparent pentru
protecție pe viață
Etanșant transparent, reactiv, penetrant, PENESEAL FH etanșează și întărește
permanent structurile din beton și zidărie din interior. Pătrunzând în suprafață și
reacționând cu ingredientele elementare ale betonului, acesta devine o masă mai
dură, mai densă, mai puternică, care este solidă și neporoasă.
Sărurile alcaline și mineralele sunt îndepărtate în
timpul procesului, eliminând eflorescența și
crescând aderența straturilor de suprafață. Acest
proces este în finalizat în 90 de zile, dar poate
continua în ritm mai lent de până la un an.
Atunci când este supus testelor de rezistență la
abraziune, betonul tratat cu PENESEAL FH
prezintă o rezistență crescută la uzură cu până la
80%. Prin crearea unei suprafețe rezistentă la trafic
și cu autolustruire, PENESEAL FH îmbunătățește
aspectul podelei prin utilizare.

Parcare rezidențială Pittwater Road
Manly, Australia
Pardoseala acestei parcărij cu mai multe niveluri a fost tratată cu PENESEAL
FH etanșant pentru o suprafață de beton non toxică, durificata si, rezistentă
la praf. Luciul a apărut la câteva luni după aplicare; este permanentă şi e
rezultat al acțiunii de lustruire din traficul pietonal și auto și al curățării

Avantajele PENESEAL FH :
• Întărire uniformă, îmbunătățită: controlează contracția

• Elimina praful: PENESEAL FH reactioneaza chimic cu

timpurie și fisurarea betonului; stabilizează suprafața
și reduce eficient fisurile

sarurile din beton pentru a intari suprafata si a reduce
uzura si eliberarea de praf de beton.

• Protecție pe toată durata vieții: PENESEAL FH
pătrunde în suprafața betonului pentru a sigila porii;
oferă tuturor suprafețelor de beton o etanșare profundă
și permanentă, care este ușor de curățat și întreținut.

• Îmbunătățește duritatea și rezistența la impact:
rezistența și durabilitatea betonului sunt îmbunătățite
și protejate de deteriorare; rezistența la abraziune și la
impact este crescută substanțial

• : Rezistență chimică: un singur strat respinge
majoritatea contaminanților de suprafață, inclusiv
acizii organici, sărurile alcaline, uleiurile și grăsimile
2

• Finisare netedă a suprafeței: suprafețele dezvoltă un
finisaj permanent asemănător marmurei și strălucesc
la aproximativ șase până la douăsprezece luni după
tratament. Această strălucire va dura toată durata de
viață a suprafeței cu întreținere adecvată.

• Adezivitate: PENESEAL FH elimină sărurile de
suprafață dăunătoare unei adezivitati adecvate;
betonul rezultat este o suprafata ideala pentru
vopsele,si alte acoperiri pentru pardosea.

PENESEAL FH transformă
betonul poros într-o masă solidă

Cum funcționează
PENESEAL FH etanșează suprafetele pe bază de ciment și
betonul prin pătrunderea în substrat și închiderea porilor,
fisurilor și golurilor din interior. Acest lucru crește duritatea
suprafeței de beton pentru o uzură mai bună pentru traficul
pietonal și al vehiculelor.
Structură moleculară
Ca tip de compus silicat, PENESEAL FH
face orice suprafață de beton mai densă și
mai dură. Moleculele mici ale densificatorului
de silicat pot migra în substrat. Reacționează
cu carbonatul de calciu din beton pentru a
crea o structură moleculară în porii suprafetei
betonului – silicat de calciu. Structura
rezultată în porii betonului mărește rezistența
suprafeței.
Structura moleculară îl face foarte rezistent la
alcali și potrivit pentru substraturi de beton..

Masa rezultată este mai
densă solidă, incoloră,
inodoră, non toxică (fără
COV) și neinflamabilă. Apa,
substanțele chimice și alți
contaminanți nu mai pot
pătrunde în beton.
La șase până la
douăsprezece luni de la
aplicare, PENESEAL FH
dezvoltă un luciu pe
suprafata, care durează pe
toată durata de viață a
betonului. Nu sunt necesare
alte aplicații. Suprafața de
beton poate fi curățată doar
cu apă și săpun.

Etanșarea permanentă a
betonului

Înainte de
treatment
Porii și capilarele din betonul
netratat sunt supuse pătrunderii
umiditatii, uleiuri, acizi etc. și permit
eliberarea prafului de beton.

Dupa tratament
PENESEAL FH PENESEAL FH
pătrunde în suprafața betonului
unde reacționează cu varul liber și
alcalii pentru a forma o masă
solidă și mai densă. Aceasta
blochează porii și capilarele din
beton, etanșând permanent
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PENESEAL FH reduce costurile de
întreținere a suprafeței de beton

Apivita Cosmetice Naturale
Metamorfossi, Grecia
Un producător grec de produse cosmetice „verzi”, pe
bază naturala a folosit PENESEAL FH în loc de
acoperiri epoxidice, datorită principiilor corporatiei
privind sustebabilitatea Aplicația a inclus 4.000 m2
(43.055 ft2) de pardosea la sediul companiei.

Parcarea subterana de pe Strada Brodie
Little Bay, NSW, Australia
Garajul de la subsol de sub un nou complex de
apartamente de 33 de unități a folosit PENESEAL
FH pentru a trata 6.000 m2 (64.580 ft2) de
suprafață netedă de beton pentru a asigura o
suprafață de beton netoxică, etanșă, întărită,
rezistentă la praf, care se îmbunătățește odată cu
vârsta..

Parcare hipermarket ALDI
Salonic, Grecia
ALDI, un lanț european de
supermarketuri, a construit un garaj de
parcare de 2.500 m2 (26.910 ft2).
PENESEAL FH a fost selectat in locul
acoperirilor epoxidice datorită
rentabilității și durabilității sale.
Lustruirea după aplicare a îmbunătățit și
mai mult rezultatele.

Stație de epurare a apelor uzate Puławy
Puławy (Lublin), Polonia
O extindere mare a fabricii a inclus renovarea rezervoarelor de canalizare, clarificatoare,
canale și alte componente din beton. PENESEAL FH etanșant de beton ,a fost
folosit pentru a întări și a crește rezistența la abraziune a noilor cai de acces din beton ale statiei
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Sigileaza permanent si se intareste
suprafetele de beton noi si vechi

Obținerea unei aplicații corecte
Pregatirea suprafetei

Cum se aplica

Pentru a îndepărta praful de pe

Se toarnă sau se folosește un

suprafață, murdăria și

pulverizator cu presiune joasă, apoi

contaminanții, măturați toate zonele

se întinde cu o mătură sau o racletă

care trebuie tratate cu o mătură cu

cu peri moi pentru a satura suprafața.

peri fine sau o perie . Se spala cu

Apoi se stropeste cu apă.

apă și se lasă să se usuce.

Este necesară o singură aplicare a

Îndepărtați toate reziduurile de ulei

PENESEAL FH pentru o etanșare

PENESEAL FH poate fi aplicat pe

permanentă care întărește betonul și

suprafețe umede atâta timp cât nu

îl face mai dens. Agentul de etanșare

exista zone cu apa baltita, astfel

întărește si etanșează complet

încât PENESEAL FH să nu fie

betonul în 60 – 90 de zile.

diluat înainte de a pătrunde pe

Odată aplicat și întărit, PENESEAL

suprafață.

FH poate fi acoperit cu orice tip de

Ambalare si acoperire
• 19 litri / 5 gallon/ galeata
• 208 litri / 55 gallon /canistra
• 1,041 liter / 275 gallon/ container
În funcție de temperatura și
porozitatea betonului,
acoperirea (de concentrat
diluat) la aproximativ 5 m2
pe litru (200 ft2 per galon).

acoperire atunci când sunt respectate
instrucțiunile standard de pregătire a
suprafeței. Produsul nu contine
silicon.

Utilizati PENESEAL FH
pentru:
• Beton
• Placi de beton
• Mortar
• Tencuiala
• Stuc
• Terrazzo
• Agregat expus

Stadionu lKing Sebatha
Mthatha, Africa deSud
Construit pentru Cupa Mondială FIFA 2010, stadionul a fost proiectat pentru
A fie cât mai lipsit de întreținere. Materialul de etanșare PENESEAL FH a fost folosit în zonele cu trafic intens pentru întărirea și întărirea podelelor
din beton.
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Aplicare PENESEAL FH
...pe betonul proaspat

pas

1

pas

2

pas 3

Aplicați PENESEAL FH la

Pe măsură ce PENESEAL

Pe măsură ce PENESEAL

aproximativ 5 m2 per litru

FH devine alunecos sub

FH devine din nou

(200 ft2 per galon)

picioare, pulverizați ușor

alunecos și ca un gel sub

imediat după operațiunea

suprafața cu apă. Acest

picioare, clătiți bine

de finisare și odată ce

lucru va cauza

întreaga suprafață cu apă

suprafața este suficient

materialul să nu mai fie

și uscați complet suprafața

de fermă pentru a calca

alunecos, oferind o

cu racletă pentru a

Păstrați toată suprafața

penetrare maximă.

îndepărta toate reziduurile

umedă cu PENESEAL FH

de PENESEAL FH. Pe

pt 30 minute. Nu lăsați

suprafețele finisate cu

PENESEAL FH să se

mătură exterioară, nu este

usuce.

necesară spălare, dar
orice rezid de PENESEAL
FH trebuie curățat sau
măturat de pe suprafață
după 30 – 40 de minute.

PENESEAL FH oferă o
suprafata ideala pentru vopsele
Centrul logisticSolog
Bien Hoa (Dong Nai), Vietnam
O companie de logistică specializată în transportul de containere a adăugat 40.000 m2
(430.560 ft2) in depozite de stocare. Sigilantul PENESEAL FH a fost folosit pentru a trata
pardoseli din beton pentru a rezista traficului la nivel industrial.
.

. Materialul de etanșare
PENESEAL FH continuă cu
un singur strat, reducând
costurile de întreținere și
reparație a podelei

... si pe beton maturat si vechi

pas

1

pas

2

Instrucțiuni finale de
aplicare:

Saturați suprafața cu

Optiunea 1

Optiunea 2

PENESEAL FH până

După 30 – 40 de minute,

După 30 – 40 de minute,

când întreaga suprafață

dacă cea mai mare parte a

dacă cea mai mare parte a

este umedă timp de 30

PENESEAL FH a fost

PENESEAL FH este încă

de minute.

absorbită, măturați sau

pe suprafață, așteptați

racleți orice exces de

până când devine

material din toate punctele

alunecos sub picioare,

joase și bălți astfel încât

apoi clătiți bine suprafața

tot PENESEAL FH să fie

cu apă curată și racleta

absorbit în întregime de

uscată complet pentru a

beton sau îndepărtat de pe

îndepărta toate reziduurile

suprafață.

PENESEAL FH.

• Aplicati numai cu un
pulverizator de joasa presiune.
Nu folosiți pulverizator fără aer.
Evitați inhalarea.
Nu aplicați PENESEAL FH:
• Pentru a etanșa blocuri
ușoare sau alte zidării extrem
de poroase care conțin găuri
și pungi de aer

• Cand temperature
scade sub 4°C (40ºF)

• În zonele tratate anterior cu
agenți de întărire sau de
etanșare, cu excepția cazului
în care aceste acoperiri au
fost îndepărtate prin mijloace
chimice sau mecanice

• Aplicați pe betonul colorat
numai după ce placa este
complet întărită

adezivi si pardoseli.

Parcarea Spitalului Adventist
Wahroonga (NSW), Australia
Parcarea de 900 de locuri la
spital a fost tratat cu
Tehnologia PENETRON pentru a
asigura
o structură de beton foarte durabilă.
PENESEAL FH a fost aplicat
peste 20.000 m2 (215.278 ft2)
să protejeze și să se întărească
suprafetele de beton.
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PENESEAL FH
Protectie totala beton

FoodXchange
Woodlands, Singapore
O unitate de producție și depozitare a
alimentelor cu șapte etaje și 72.000
m2 (744.000 ft2)
PENESEAL FH a fost folosit pentru
etanșarea tuturor etajelor acestei
clădiri cu trafic intens.

Sigiliile noastre lichide de etanșare

PENESEAL

sunt

concepute pentru a proteja, conserva și întări permanent betonul.
Materialul de etanșare PENESEAL FH sa dovedit eficient în nenumărate
proiecte majore din întreaga lume.
Cu locații pe toate piețele cheie, inclusiv facilități din Asia, Europa,
America de Nord, Orientul Mijlociu și America de Sud, PENETRON
dezvoltă și produce produse de înaltă calitate pentru o gamă largă de
aplicații. Produsele și suportul tehnic PENETRON sunt disponibile printr-o
rețea cuprinzătoare de distribuitori.

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON

Departament Tehnic
Tel: 0368 734 000
Adresa : Complex Duplex 2
Str. Fundatura Harmanului, Brasov
www.penetron.ro
tehnic@penetron.ro
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