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                               DESCRIERE 

 
PENESEAL™ FH-PS este un etanșant transparent, reactiv, penetrant pentru construcții din beton și zidărie, conceput 
pentru a le proteja, conserva și durifica permanent.. PENESEAL™ FH-PS pătrunde adânc în beton și reacționează 
cu ingredientele elementare ale betonului pentru a le solidifica într-o masă de beton mai dură, mai densă și mai 
puternică.Sărurile alcaline și mineralele sunt îndepărtate în acest proces, eliminând eflorescența și crescand 
adezivitatea straturilor ulterioare. PENESEAL™ FH-PS este formulat din ingrediente de dimensiuni nanometrice care 
sunt capabile să filtreze și să pătrundă adânc în porii betonului.. Sarcina sa electrica ii permite sa reactioneze cu 
umiditatea pentru a forma un gel stabil si insolubil, care face ca betonul sa fie mai rezistent la apa Nano particulele 
sunt, de asemenea, mai eficiente la umplerea suprafațelor neuniforme, făcând betonul mai rezistent la abraziune, 
atac chimic, praf, creșterea bacteriilor și conferă o suprafață de beton cu luciu atunci când este polisat. 

 
RECOMANDAT PENTRU 

 

 Placi exterioare si interioare 

 Beton nou sau vechi 

 Fabrici de prelucrare a 
alimentelor si 
medicamentelor 

 Depozite 

 Facilitati de productie 

 

AVANTAJE 

 
 Întarire: PENESEAL™ FH-PS permite betonului să se întărească uniform prin reacția sa chimică și de reținere 

a umidității. Acest lucru ajută la un proces de hidratare mai complet și reduce fisurarea   
 Etanșare: PENESEAL™ FH-PS pătrunde adânc în beton, ceea ce permite reacției sale chimice să blocheze 

porii din interior, oferind o etanșare integrală și permanentă. 
 Întărire: PENESEAL™ FH-PS leagă părțile elementare ale betonului, solidificându-le într-o masă mai densă, mai 

dură și mai densa Acest lucru are ca rezultat un beton mai durabil, cu rezistență mai mare la abraziune la 
suprafață și rezistență la compresiune 

 Izolarea la praf: PENESEAL™ FH-PS densifică suprafața betonului prin lipirea chimică și eliminarea sărurilor și 
mineralelor de beton mai slabe. Acest lucru etanșează permanent suprafața și elimină praful de suprafață. 

 Adezivitate îmbunătățită: PENESEAL™ FH-PS elimină sărurile alcaline și mineralele care slăbesc și 
delaminează acoperirile PENESEAL™ FH-PS lasă suprafața betonului liberă de aceste săruri și minerale, ceea 
ce îmbunătățește lipirea oricărui tip de acoperire. 

 Protecție împotriva eflorescenței: PENESEAL™ FH-PS pătrunde adânc în beton, neutralizând sărurile alcaline 
și mineralele care provoacă eflorescența 

 Uscare rapidă: PENESEAL™ FH-PS se poate în 1-2 ore dupa aplicare. 
 Costuri de întreținere reduse: Nanotehnologia asigură o penetrare adâncă și reactivitate maximă cu betonul, 

reducând astfel costul de întreținere. 
 Luciu ridicat: PENESEAL™ FH-PS oferă un luciu ridicat care se îmbunătățește în timp  

 VOC scăzut și inodor.. 
 

 

  DATE TEHNICE 

 
Caracteristici Rezultatele Testelor Metoda de test 

Punct de 
aprindere 

Nu e inflamabil  

Timp de uscare 1-2 ore  

Setare  > 60 % retenție de umiditate în timpul inițial de 24 ore  

Permeabilitate Reducere de aproximativ 98 % a permeabilității la 100 psi (7 
bar) 

 

Intemperii Nici un efect negativ asupra expunerii la lumina UV ASTM G 2381 
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Proprietăți mecanice după 7 zile de întărire completă: 
                                                      Rezultatele pot varia în funcție de designul amestecului de beton și de porozitatea betonului 

Caracteristici    Rezultatele Testelor    Metoda de test 

 
   Abraziune 

 
              Creștere cu până la 81 % a rezistenței la abraziune 

 
ASTM C 779 

   Adezivitate                Creștere cu până la 60% a aderenței pentru epoxidice și poliuretanice ASTM D 3359 

    Duritate                Creștere cu până la 40 % a rezistenței la compresiune ASTM C 39 

Ciocanul Schmidt                Creștere cu până la 16 % a rezistenței la impact ASTM C 805 

Temperaturile mai scăzute, ventilația inadecvată și umiditatea mai mare pot prelungi timpul de uscare.Rezultatele obtinute in 
conditii de laborator Soliditatea generală a substratului de beton (porozitate, rezistență, absorbție etc.), precum și condițiile de 
mediu, după cum sa menționat deja, pot da rezultate diferite. Soliditatea generală a substratului de beton (porozitate, rezistență, 
absorbție etc.), precum și condițiile de mediu, după cum sa menționat deja, pot da rezultate diferite. 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 

Pregatirea Suprafetei: Suprafețele de tratat trebuie să aibă o 
suprafață cu pori deschisi, astfel încât PENESEAL™ FH-PS să 
poată fi absorbit. Îndepărtați toate acoperirile, uleiuri, agenți de 
întărire sau de etanșare prin mijloace chimice sau mecanice. 
Îndepărtați praful, murdăria, sau orice alt contaminant măturând 
toate zonele care urmează să fie tratate cu o mătură cu peri fini 
sau o perie . Se spala cu apă și se lasă să se usuce. Îndepărtați 
apă pentru a evita diluarea PENESEAL™ FH-PS, înainte ca 
aceasta să poată pătrunde in suprafață. 

                
                   Amestecare: ÎNAINTE DE UTILIZARE, agitați găleata   
                              
 

                   Notă: PENESEAL™ FH-PS este gata de utilizare și nu 
                   trebuie diluat cu apă 
 

Aplicare: Pulverizati sau turnati apoi distribuiti cu racleta pentru 
a satura suprafata. 

 
Instrumente: Pulverizator de joasă presiune, mătură cu peri moi, 
racletă și furtun de apă. 

 
Pasul 1: Aplicați PENESEAL™ FH-PS imediat, după finisarea 
betonului și de îndată ce suprafața betonului este suficient de 
fermă pentru a putea calca dar înainte de a începe fisurarea 
Păstrați întreaga suprafață umedă cu PENESEAL™ FH-PS 
timp de 30 de minute, 

 

Pasul 2: Pulverizați ușor suprafața cu apă. Acest lucru va 
menține materialul în substrat oferind o penetrare maximă. Nu 
lăsați PENESEAL™ FH-PS să se usuce la suprafață. 
 
Pasul 3: Pe măsură ce PENESEAL™ FH-PS devine alunecos 
sub picioare, clătiți bine cu apă și uscați complet întreaga 
suprafață pentru a îndepărta toate reziduurile alcaline de 
suprafață sau de PENESEAL™ FH-PS.. Îndepărtați excesul de 
material  sau apa cu un mop de bunbac astfel încât să nu 
băltească. Evitati utilizarea racletei deoarece aceasta poate 
deteriora finisajul betonului. 

                    

 

 
Pentru Beton Vechi: 
Pasul 1: Saturați suprafața cu PENESEAL™ FH-PS, astfel 
încât întreaga suprafață să fie umedă timp de cel puțin 15 
minute. Timpul poate varia în funcție de condițiile meteo  
 

Pasul 2: Dacă după 15-20 de minute, majoritatea 
PENESEAL™ FH-PS a fost absorbită în suprafață, curatati 
cu racleta orice exces de material din toate punctele joase 
și bălți, astfel încât  PENESEAL™ FH-PS rămas in exces 
să fie îndepărtat de pe suprafață. Clătiți ușor cu apă pentru 
a îndeparta  excesul. Suprafețele poroase pot necesita o 
aplicare suplimentară a PENESEAL™ FH-PS pentru a 
obține o protecție maximă. 

 

Pasul 3: Dacă materialul în exces nu pătrunde în decurs 
de 15-20 de minute de la aplicare, pulverizați suprafața cu 
apă și curățați cu ajutorul unui aparat de curățat automat 
pentru pardosea. Acolo unde este necesar un finisaj 
lustruit consultați Buletinul Tehnic pentru recomandări. 

 
Note generale de aplicare: 

 

Limite de temperatură de aplicare: de la 4° C până la  
38 °C. Reacția PENESEAL™ FH-PS va fi încetinită la 
temperaturi scăzute. În aceste cazuri, betonul trebuie 
protejat de îngheț timp de șase zile. 

 

Timp de uscare: 1 până la 2 ore, în funcție de condițiile 
meteorologice. Suprafața trebuie să fie pregătită pentru 
șlefuire și lustruire imediat după uscare. 

  
Numărul de aplicații necesare: de obicei, este necesară 
o singură aplicație. Poate fi necesară o aplicare 
suplimentară pe substraturi poroase pentru a obține 
performanțe maxime. 
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Timp necesar pentru întărire, etanșare și întărire: 
PENESEAL™ FH-PS, fiind un material foarte reactiv, are 
timpul de reacție de 7-14 zile. PENESEAL™ FH-PS oferă 
calități de etanșare din interior prin blocarea porilor, 
întărind și protejând astfel betonul în întregime. Acest 
proces este în esență finalizat în 56 de zile, dar poate 
continua într-un ritm mult mai lent de până la un an. 

 
Culoare: Transparent. PENESEAL™ FH-PS nu va 
schimba aspectul natural al zidăriei sau betonului. În 
timpul aplicării, toate suprafețele tratate trebuie spălate cu 
apă curată pentru a preveni uscarea impurităților de pe 
suprafață. 

 

Durata eficacității: PENESEAL™ FH-PS este 
permanent. Durabilitatea și aspectul betonului se 
îmbunătățesc odată cu trecerea timpului 

 
Pregătirea vopselei sau a acoperirii: Pe betonul vechi, 
lăsați 3-7 zile și pe betonul nou lăsați 30 de zile pentru o 
întărire adecvată înainte de a aplica vopsea sau acoperiri 
pe suprafețele tratate cu PENESEAL™ FH-PS. 
 

 

CURATARE 
 

Curățați toate echipamentele numai cu apă. Nu folosiți 
diluanți. 

 

INTRETINERE 
 

Podele: Spălați sau umeziți mopul cu detergent neutru 
sau cu pH ridicat. Detergenții nu trebuie să conțină sodă 
caustică, sulfați sau hidroxizi. Acizii și detergenții acizi vor 
atenua luciul suprafeței  
 

                    Pereți: Clătiți cu apă curată 
 

ACOPERIRE 
 

Aproximativ 10-12 m2/L (400-500 ft2/gal). Acoperirea 
poate varia, în funcție de temperatura și porozitatea 
betonului. 

 
CONSIDERATII SPECIALE 

 

 

Protejați suprafețele vitrate și finisate, cum ar fi sticla și 
aluminiul, de PENESEAL™ FH-PS. În caz de contact, 
clătiți imediat cu apă. 
 
NU aplicați PENESEAL™ FH-PS pe suprafețe înghețate 
sau când temperatura scade sub 4°C sau dacă 
temperaturile vor scădea sub zero în timpul perioadei de 
întărire (aproximativ 24 de ore). 

 
Protejați suprafețele si echipamente de scurgeri, de ulei, 
lichid hidraulic etc. 

 

Suprafețele tratate cu PENESEAL™ FH-PS pot deveni 
alunecoase în timpul aplicării. Purtați încălțăminte 
adecvată și îmbrăcăminte de protecție. 

 
PENESEAL™ FH-PS nu este o barieră de vapori. 

 
Contactați PENETRON ROMANIA pentru informații 
suplimentare, referitoare la proiectul dumneavoastră. 

MODELE DE LUCRU 
 

Penetron recomandă ca, atunci când produsele noastre sunt 
utilizate în orice aplicație sau ca parte a oricărui sistem care 
include produse ale altor producători, aplicatorul să testeze 
toate componentele sistemului pentru compatibilitate, 
performanță și utilizare pe termen lung. în conformitate cu 
standardele industriale pertinente și acceptate înainte de 
orice aplicare Rezultatele testelor trebuie să includă 
mijloacele și metodele de aplicare, produsele utilizate, 
condițiile specifice proiectului abordat și testele standardizate 
efectuate pentru fiecare sistem sau variație propusă. 

 

AMBALARE 
 

Bidon de 3,8 L  și găleți de 19 L  
 

DEPOZITARE  
 

Durata de depozitare este de 24 de luni de la data fabricației, 
in recipientul original nedeschis, nedeteriorat, depozitat 
corespunzător într-un loc răcoros și uscat, neexpus la 
umiditate și lumina soarelui. Întotdeauna resigilați recipientul 
după utilizare. NU LĂSAȚI SĂ ÎNGHETE ! 

 
 

SANATATE SI SIGURANȚĂ 
 

Înainte de a utiliza acest produs, consultați fișa cu date de 
securitate PENESEAL™ FH-PS (SDS). Evitați contactul cu 
ochii și purtați ochelari de protecție adecvati. Evitați contactul 
prelungit sau repetat cu pielea. Purtați mănuși și 
îmbrăcăminte de protecție adecvată. Nu inhalati  În caz de 
ventilație insuficientă, purtați echipament respirator. Pentru 
informații suplimentare cu privire la procedurile de prim ajutor 
și de urgență, consultați fișa cu date de securitate (FDS). 
Eliminarea deșeurilor: Acest produs nu este listat ca deșeu 
periculos. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați 
Fișa cu date de securitate. Fiecare Fișă cu date de securitate 
conține informații despre sănătate și siguranță pentru 
protecția angajaților și clienților dumneavoastră. A NU SE 
LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. 
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GARANȚIE - DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII 

 

Best Import Products Penetron garantează faptul 
produsele fabricate nu vor avea defecte şi se vor 
conforma standardelor şi vor conţine toate 
componentele în proporţie adecvată. În cazul în 
care oricare dintre produse este deficient, 
responsabilitatea Best Import Products Penetron 
se va limita la înlocuirea materialului ce se 
dovedeşte a fi defect. 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 necesităţilor proprie şi să îşi asume 
toate riscurile şi responsabilitatea aferentă.. 

 

 
CERTIFICARE 

 
 

 

 

1085 
Penetron International Ltd. 

601 South Tenth Street, Unit 300 
Allentown, PA 18103 

18 
1085-CPR-0080 

DOP NO: 10.00020D090818-01 
EN 1504-2 

PENESEAL FH-PS 
Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor din 

beton - Protecție împotriva pătrunderii Clasa 1.2 
(I) și creșterea rezistenței fizice Clasa 5.2 (I) Absorbția capilară de 

apă: < 0,1 kg/m2h0,5 
Rezistență la abraziune: NPD Adâncime de penetrare: ≥ 5 mm 
Rezistență la impact: Clasa I (≥ 4 Nm) Rezistență de aderență 

prin tragere: ≥ 1,5 MPa Reacție la foc: NPD 
Substanțe periculoase: NPD
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Departament Tehnic 

Tel: 0742 454 382 / 0368 734 003 

office@penetron.ro 

Adresa : Complex Duplex 2 

Str. Fundatura Harmanului, Brasov 

 


