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DESCRIERE 

 
PENESEAL PRO® este un etanșant lichid aplicat prin pulverizare care formează o barieră sub suprafață care 

protejează betonul împotriva pătrunderii apei și etanșează fisurile fine Aplicat prin pulverizare pe o suprafață de beton 

bine curățată, va reacționa cu betonul pentru a forma un gel sub suprafață. Acest gel etanșează porii, capilarele și 

fisurile. Atâta timp cât apa este prezentă, produsul va rămâne activ și va sigila viitoarele fisuri  

 
RECOMANDAT PENTRU 

 
Datorită capacității sale de a rezista stresului termic, PENESEAL PRO® este ideal pentru: 

 

 Acoperișuri din beton 

 Poduri, podete  

 Terase 

 Structuri portante cu trafic, piste și căi de acces 
 

Pe scurt, peste tot unde betonul este expus direct la elemente și se poate aștepta o solicitare termică considerabilă. 
Pentru proiectele subterane, Penetron este sistemul  dovedit. 

 
AVANTAJE 

 
 Etanșează fisurile existente. Noile fisuri fine vor fi sigilate la contactul cu apa 

 Capacitate de etanșare a fisurilor 0,5 mm (Ref: 0524-443-06/24 mai 2016) 

 Protejează împotriva pătrunderii apei, clorurilor și sulfatului; crește rezistența la atacul chimic și la carbonatare; 

PENESEAL PRO® nu trebuie utilizat în zone în care este de așteptat un atac puternic de acid sau alcali 

 Impregnarea sub suprafata nu afectează aderența produselor ulterioare 

 Mărește duritatea suprafeței, aproximativ 20,6 mm (13/16 inchi) adâncime, la 8 pe scara lui Moh 

 Aplicare simplă, rapidă și economică în comparație cu sistemele alternative de membrană 

 Circulabil în decurs de 6 ore după prima întărire cu apă, fără a afecta protecția. Produsul nu se va 

decoji sau zgâria, iar suprafețele tratate pot fi lustruite. Nu este nevoie de șapă negativă 

 Non toxic - poate fi aplicat pe structurile care conțin apă potabilă 

 Ușurință de reparare - dacă fisurile mari continuă să fie prezente sau reapar pe durata de viață a 

structurii, acestea sunt ușor de identificat și reparat; nu este necesară ridicarea și îndepărtarea  

membranei pentru a găsi fisurile 

 
 CARACTERISTICI TEHNICE 

 

Culoare Transparent 

Densitate specifica 1,23 kg/L (77 lb/ft3) 

Toxicitate Non-toxic si biodegradabil 

Inflamabilitate Neexplozibil si neinflamabil 

Efecte nocive Nu se cunosc efecte nocive în caz 
de înghițire 

 

 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

 

Pregatirea suprafetei: Neconformitatile de suprafață, cum ar fi exfolieri, goluri etc., trebuie eliminate și reparate cu 
PENECRETE MORTAR®. Suprafața trebuie să aibă minimum 14 zile (se recomandă 28 de zile), curată, fără praf și 
uscată (fără zone umede!) Uleiul, compușii de întărire sau tratamentele anterioare trebuie îndepărtate complet. 
Temperatura ar trebui să fie între 5° și 35°C Evitați aplicarea când ploaia este iminentă sau când este vânt puternic. 
Betonul vechi și betonul afectat de carbonatare pot necesita tratamente cu calciu pentru o reacție adecvată. 
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Aplicare:Umpleti toate fisurile cu PENESEAL PRO® la un 
raport de aproximativ 1 L la 5 metri liniari. Aplicati produsul 
pe suprafata de tratat la rata de acoperire recomandata. 
Pulverizați produsul la presiune scăzută și fara vant. Când 
suprafața este uscată la atingere (2-6 ore după aplicare), 
inundați suprafața cu apă din abundență. Dacă plouă înainte 
ca produsul să se usuce, este necesară o a doua aplicare 
odată ce suprafața este uscată. Dupa 24 ore inundați din 
nou suprafața cu apă din abundență.  Dupa Încă 24 de ore, 
inundați din nou suprafața cu apă din abundență. După a 
treia inundare, zona tratată poate fi acoperita cu apa  pentru 
a verifica performanța hidroizolației. 

 

NOTĂ: Produsul poate fi aplicat, folosind un echipament 
simplu de pulverizare manuală pentru suprafețe mici, până 
la unități de pulverizare motorizate pentru proiecte mari. Cu 
o unitate simplă de pulverizare poate fi atinsă o acoperire de 
100-151 m² pe oră. După aplicare, toate echipamentele 
trebuie curățate cu apă. Contactați PENETRON ROMANIA 
pentru mai multe detalii despre echipamentele de 
pulverizare. PENESEAL PRO® este gata de utilizare și nu 
trebuie diluat cu apă 

 

ACOPERIRE 
 

1 L la 4-6 m²  

4 m² (45 ft2) 
pentru suprafete 
dure si poroase 

6 m² (65 ft2) 
pentru suprafețe foarte 
netede, dense 

5 m² (55 ft2) Pentru suprafete normale 

 
Fisuri: suplimentar 1 L la 5 metri liniari  

 

CONSIDERATII SPECIALE 
 

Pe lângă tratamentul PENESEAL PRO® trebuie aplicate 
produse adecvate pentru tratarea îmbinărilor, cum ar fi 
PENECRETE MORTAR®, benzi expandabile, etanșanți etc. 

 
În cazul în care scopul principal al aplicării este durificarea 
pardoseli, utilizați  PENESEAL™ FH. 
 
PENESEAL PRO® nu trebuie utilizat pentru hidroizolarea 
laterală negativă. Pentru această aplicație trebuie utilizat 
PENETRON®. 
 
PENESEAL PRO® poate fi utilizat pe betonul care conține 
cenușă zburatoare, zgură sau fum de silice, atâta timp cât 
aceste ingrediente nu depășesc 30% din totalul materialelor 
cimentare din amestecul de beton. Pentru a verifica 
compatibilitatea, efecuati un test pe o suprafață mică sau 
obțineți proiectarea amestecului de beton de la furnizor. 
Pentru a crește compatibilitatea unui astfel de beton, se 
poate aplica un tratament cu calciu pe suprafață. Acest lucru 
se poate face și pentru a crește eficacitatea pe betonul vechi 
și puternic carbonatat. 
 
NU pulverizați PENESEAL PRO® pe sticlă, aluminiu, lemn 
sau suprafețe vopsite. În cazul în care se întâmplă acest 
lucru, îndepărtați produsul cu apă. 

Uneltele recomandate sunt pulverizatorul de joasă 
presiune, mătura cu peri moi, racleta și furtunul de apă. 
După aplicare, toate echipamentele trebuie curățate bine 
cu apă. 

 

Contactați PENETRON ROMANIA pentru detalii. 
PENESEAL PRO® nu trebuie utilizat ca înlocuitor sau o 
soluție pentru design, detalii și manoperă slabe. 
. 

 
AMBALARE 

 

PENESEAL PRO® este disponibil in galeti de  19 L, 
bidoane de 6 Kg  si butoaie de 1041 L 

 
DEPOZITARE 

 

Durata de depozitare este de 2 ani atunci când este 
pastrat în bidoane sigilate. Păstrați gălețile închise și 
evitați expunerea la căldură și lumina directă a soarelui. 
Nu lăsați să înghețe. 

 
SANATATE SI SIGURANTA 

 
Evitați contactul cu pielea și ochii. Dacă se face contact, 
spălați zonele cu multă apă și solicitați sfatul medicului. 
Trebuie purtate mănuși de protecție. Aparatul de respirat 
este recomandat dacă este aplicat în medii închise. 
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 

 

CERTIFICARE 
 

1085 
Penetron International Ltd. 

601 South Tenth Street, Unit 300 
Allentown, PA 18103 

09 
1085-CPR-0080 

DOP NO: 10.00017D121217-01 
EN 1504-2 

PENESEAL PRO 
Impregnation for protection and repair of concrete 

structures 
[Protection against penetration Class 1.2 (I) and 
increasing of physical resistance Class 5.2 (I)] 

Abrasion resistance: ≥ 30% improvement 
Capillary water absorption: Class II 
Impact strength: Class III (≥ 20 Nm) 

Bond strength by pull-off: ≥ 0.8 N/mm² 
Penetration depth: ≥ 5 mm 

Reaction to fire: NPD 
Dangerous substances: NPD 

 
 



BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON 

Departament Tehnic 

Tel: 0742 454 382 / 0368 734 003 

office@penetron.ro 

Adresa : Complex Duplex 2 

Str. Fundatura Harmanului, Brasov 
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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 
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