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BANDA EXPANDABILA DE ETANSARE PENTRU IMBINARI DE CONSTRUCTIE 
 
 
 
 

DESCRIERE 

 
PENEBAR™ SW-45 Rapid este un compus unic de etanșare bentonitic, creat să expandeze  rapid atunci când este 

expus la umiditate, făcându-l un material de îmbinare cu auto-reparare pentru aplicații la îmbinări de construcție 

 
RECOMANDAT PENTRU 

 

 Fundatii 
 Placi de beton 
 Ziduri de sprijin 

 Rezervoare de stocare a apei 
 Aplicații la îmbinări de construcție fără mișcare

 

CARACTERISTICI TEHNICE 
 

Caracteristici  Rezultat test Metoda de 
testare 

Culoare Black  

Densitate specifica 1,55 ± 0,05 kg/L (93,64 ± 3,12 lb/ft3) ASTM D-71 

Materie volatila 1% max. ASTM D-6 

Penetrare 
150 g con la 25°C; 5 secunde)  

 

40 ± 5 mm (1 37/64’’ ± 13/64’’) 
 

ASTM D-217 

Temperatura de aplicare -23 oC la 38 oC   

Temperatura de lucru -34 oC to 82 oC 

 

Rata de expansiune rapidă a PENEBAR® SW-45 RAPID 
 

 

Rezultatele expunerii la apă dulce: 
 

Timp de expunere          Expansiune                     Rezultate test 

24 ore 140% Semne vizibile de de-a lungul marginilor 
specimenului 

48 ore 175% 
Despicarea de-a lungul părților laterale ale 
specimenului. Ambele capete deschizându-se ca 
o floare de floare 

72 ore 190% Despicare mai pronunțată de-a lungul laturilor și 
capetelor 

120 ore 210% 
Expansiunea specimenului a devenit atât de 
mare încât testarea ulterioară a fost imposibilă 

 

Rezultatele expunerii la apă sărată 
 

Timp de expunere            Expansiune     Rezultat test 

24 ore 107% Nici un semn vizibil de deteriorare 

48 ore 112% Nici un semn vizibil de deteriorare 

72 ore 114% Nici un semn vizibil de deteriorare 

120 ore 218% No visible sign of deterioration 

Toate datele sunt valori medii obținute în condiții de laborator. Utilizarea nepractică, temperatura, umiditatea și 

absorbția substratului pot influența valorile date de mai sus. 
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
 

Pregatirea suprafetei:Îndepărtați cu grijă tot praful și 
resturile și aplicați un strat de PENEBAR® PRIMER 
adecvat pe zona în care urmează să fie plasat 
PENEBAR® SW-45 RAPID. 

 
Aplicare: Aplicați PENEBAR® PRIMER folosind o pensulă 
de minimum 0,1 mm (4 mils grosime) pe 25 mm lățime pe 
toată lungimea suprafeței pentru a obține PENEBAR® SW-
45 RAPID. Lăsați-l să se usuce timp de 10-15 minute la o 
temperatură de 25°C (77°F) sau în cazul în care 
temperaturile sunt scăzute, lăsați-l să se usuce mai mult 
timp. Folosind podul palmei apasati cu presiune moderata, 
apăsați ferm PENEBAR® SW-45 RAPID în poziție pe 
structura Asigurați-vă că produsul s-a lipit de zona 
amorsată. Acolo unde este necesar, capetele de îmbinare 
formează o etanșare continuă, neîntreruptă. Pentru cele 
mai bune rezultate, tăiați fiecare capăt în unghiuri opuse de 
45° și apropiati capetele împreună. creând o etanșare 
neîntreruptă.  NU SUPRAUNEȚI CAPETELE., Desprindeți 
învelișul de protecție de pe partea expusă a PENEBAR® 
SW-45 RAPID instalat. Urmați procedurile standard de 
așezare a betonului de aici înainte. 

 

CONSIDERATII SPECIALE 

 

Utilizați întotdeauna PENEBAR® PRIMER pentru a 
asigura o aderență buna și pentru a ajuta la preveni 
deplasare PENEBAR® SW-45 RAPID în timpul turnării 
betonului. Pentru suprafețele verticale, cuiele pot fi 
folosite pentru a ține produsul pe loc împreună cu 
PENEBAR® PRIMER. 
PENEBAR® SW-45 RAPID trebuie utilizat la o adâncime 
minimă de 50 mm (2”) în interiorul betonului. 
 
Atunci când este utilizat pe țevi și alte pătrunderi 
structurale, PENEBAR® SW-45 RAPID trebuie masurat 
tăiat și plasat în jurul elementului cu capetele lipite. 
 
În toate cazurile, PENEBAR® SW-45 RAPID trebuie să 
fie în contact direct cu substratul pe toată lungimea 
instalării. 
 
PENEBAR® SW-45 RAPID nu este un etanșant pentru 
rosturi de dilatare și este potrivit doar pentru rosturile de 
beton care nu se mișcă. 
 
PENEBAR® SW-45 RAPID nu trebuie instalat în apă 
stătătoare sau pe suprafețe înghețate  
 
Contactați PENETRON ROMANIA pentru mai multe 
informații despre proiectul dumneavoastră 

 
 
 

AMBALARE 
 

PENEBAR® SW-45 RAPID este disponibil: 
 

Tip A este ambalat 30 metri/cutie 
6 role, 19mm × 25mm × 5m fiecare 

 
 

 

2 

 
 

Tip B este ambalat 24 meters/cutie 
[6 role, 9mm × 25mm × 4m fiecare]. 

 

DEPOZITARE 
 

Materialul PENEBAR™ SW-45 rapid trebuie depozitat intr-
un loc uscat, in cutii nedeschise la o temperatură minimă 
de 7°C. Perioada de păstrare este de 24 de luni dacă se 
depozitează în condiții adecvate. 

 

SANATATE SI SIGURANTA 
 

Evitați contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului, 
spălați zona cu multă apă și solicitati asistenta medicala. 
Se recomanda sa folositi mănuși de protecție, mască și 
ochelari de protecție in timpul aplicarii. Consultați fișa 
tehnică de securitate pentru informații suplimentare. 

 

GARANTIE 
 

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON garantează faptul 
produsele fabricate nu vor avea defecte şi se vor conforma 
standardelor și vor conține toate componentele în proporție 
adecvată. În cazul în care oricare dintre produse este defect, 
responsabilitatea. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON 
se va limita la înlocuirea materialului. BEST IMPORT 
PRODUCTS PENETRON nu va fi responsabilă în nici un 
caz de defectele întâmplătoare sau indirecte.  
BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON NU OFERĂ NICI 
O GARANŢIE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE 
COMERCIALIZAREA SAU UTILITATEA ÎNTR-UN ANUMIT 
SCOP IAR PREZENTA GARANŢIE ÎNLOCUIEŞTE ORICE 
ALTE GARANŢII EXPRIMATE SAU IMPLICITE. Utilizatorul 
trebuie să constate dacă produsul este potrivit necesităților 
proprii și să își asume toate riscurile și responsabilitatea 
aferentă.  
Utilizatorii trebuie să țină cont întotdeauna de cea mai 
recentă versiune a fișelor tehnice ale produsului, însă 
acestea poate să difere în comparație cu cele ale 
PENETRON INTERNATIONAL LTD sau respectiv  
Companiile PENETRON din întreaga lume. Aceste 
modificări se datorează formatării textului prin diferite 
proceduri sau denumiri diferite ale produselor și vizează 
informarea optimă a consumatorilor 

 

 
 
 
 
 
 

 
PENETRON HELLAS S.A. 

50, THRAKOMAKEDONON AV. 

136 79 ACHARNES, GREECE 

TEL: +30 210 2448250, FAX: +30 210 2476803 

info@penetron.gr - www.penetron.gr 

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON  
Departament Tehnic  
Tel: 0368 734 003  
tehnic@penetron.ro  
Adresa : Complex Duplex 2 
Str.FundaturaHarmanului,Brasov 
www.penetron.ro 
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