


Na svetu najbolj uporabljeni gradbeni material. Vsako leto se vlije ali prefabricira 
milijarde kubičnih metrov betona. Uporabljajo ga na skoraj vseh tipih gradbenih 
projektov po celem svetu. Kakovost betona je po navadi določena z njegovo 
strukturo in trdnostjo. Z njegovimi lastnostmi omogoča projektiranje atraktivnih 
gradbenih objektov, ki so zaradi dolgotrajnosti in vzdržljivosti sposobni preživeti 
tudi v ekstremnih ter agresivnih okoljih.

Propadanje betona in stroški. Žal je beton nepopoln material; številni objekti 
propadejo mnogo pred projektirano življenjsko dobo.
Za lastnike objektov (in gradbene izvajalce) se lahko stroški prezgodnjega 
propadanja betonskih struktur, in sicer ob neustreznem vzdrževanju in nujnih 
sanacijah, zelo hitro povzpnejo zelo visoko. 

Občutljiv material. Beton je po svoji naravi trd, porozen in vpojen material, ki lahko 
poči ter skozi pore, mikrorazpoke in kapilarni trakt vodi omogoča prodiranje. 
Posledica so številni problemi, ki povzročajo poškodbe betona in armaturnega jekla 
v njem, kar izredno vpliva na njegovo trajnost in življenjsko dobo. 

Dolgotrajnost. PENETRON materiali so narejeni tako, da reagirajo z osnovnimi 
komponentami betona in formirajo integrirano kristalno tvorbo. Beton, obdelan s 
PENETRON materiali, pridobi veliko večjo odpornost proti difuziji kloridov in 
sulfatov, ciklom zmrzovanja in odtajevanja, zmanjšano prepustnost vode in krčenje 
med zorenjem oz. vezavo ter sposobnost samozdravljenja. Življenjska doba betona, 
obdelanega z materiali PENETRON, je približno trikrat daljša od običajnega. 

Dolgotrajnost:  Boguchany Dam, Rusija Zanesljivost: Letališče Singapur Changi – terminal 3

Izvedba: Tunel South Cobb, USA



Ostanite na pravi poti:  ne glede na velikost projekta 



Usklajevanje visoko zmogljivih 

betonskih formul in nizke prepustnosti

Zmanjšanje prepustnosti: Ferrari GES, Italija
Za številne podzemne nivoje novega Ferrarijevega centra ekipe 
formule 1 je bil PENETRON ADMIX uporabljen kot idealna 

 

strukturo vidnih stenskih betonov in zmanjšanje vpliva soli morske 



Cikel zmrzovanja/odtajevanja: Ohio National Bikeway, ZDA
Celoten predor za pešce in kolesarje je bil obdelan s 
tehnologijo PENETRON. Z njo so rešili številne probleme, 

poškodba tega starega predora.

Heritage Wharf, Bermudi

erozije potrebovalo hitra ter nujna popravila. Da bi dosegli popolno 

PENETRON ADMIX.

 

korozija armaturnega jekla zaradi prodiranja vlage;



Mikrorešitev za makroproblem.  Ker voda in škodljive snovi, ki jih prenaša, prodrejo v beton, predvsem s kapilarno 

1. 
 kapilarni trakt

2.

3.  

4.  

 
Kristalizacijska rešitev za probleme betona Hidroizolacija betona



"Strogo in neposredno testiranje izboljšuje blagovno znamko: 

ekipe za razvoj PENETRON izdelkov tesno sodelujejo z laboratoriji in 

specialisti za beton, z namenom napredovanja tehnologije in izboljšanja 

lastnosti naših vodonepropustnih izdelkov." 

1 teden vodnega pritiska

2 teden vodnega pritiska

3 teden vodnega pritiska

4 teden vodnega pritiska.

Preizkus prodiranja vode pod pritiskom:
NBR 10.787/94
 

Stalni razvoj izdelkov.. 

in izboljšanje delovanja. Le z nenehnimi prizadevanji za izboljšave zagotavljamo brezhibno 
kakovost in visoko produktivnost ter popolno skladnost s strogimi svetovnimi standardi 
proizvodnje in testiranja. 

Sodelovanje s strokovnjaki. S prejemanjem najnovejših znanj in raziskav v znanstvenih 
laboratorijih ter s povratnimi informacijami s terena gradbenih strokovnjakov se recepti 
PENETRON nenehno izboljšujejo.
Naši izdelki izpolnjujejo mednarodne in nacionalne standarde, kot so NSF v ZDA, CE/TÜV 

funkcionalne in okoljske zahteve.

prispevajo k vašim projektom? 

Strokovnjaki potrjujejo rezultate. Izdelki PENETRON so bili preizkušeni v številnih priznanih 
mednarodnih laboratorijih in certificirani v skladu s strogimi zahtevami mednarodnih standardov, 
kot so: DIN 1048, Nordtest, ASTM, CRD, Singapore Green Label itd.

Stalna kontrola pripelje do
 konstantnega napredka



Spoštovanje rokov: Corredor Duarte, Santo Domingo
V tem avtocestnem predoru je tanka ovojna plast betona 
narejena s PENETRON dodatki. Da bi se pospešila gradnja, je 
bila plast brizganega betona izvedena neposredno za strojem 
za vrtanje predora. S tem se je pospešila gradnja, izravnala se 
je površina sten.

 

 

Zakaj izbrati PENETRON?

Je veliko več kot le dobra hidroizolacija



Vodeni svet: 

Ne gre samo za izdelek, 

Vsi projekti so različni

Naredimo jih trajne



OCWA, rezervoar, ZDA
Za objekt smo uporabili dodatek PENETRON ADMIX, tako smo 

 



Trajnostna gradnja:  Calgary EEEL, Kanada
Zahvaljujoč inovativnim, ekonomičnim in trajnostnim tehnologijam je 
EEEL (Energy. Environment. Experiential Learning)dobil LEED 
platinast certifikat. Da bi se lahko zagotovila trajnost in vodotesnost, 
je bil betonu vnesen dodatek PENETRON ADMIX. 

Biti zelen: Gulf Garden, Singapur
Ti vrtovi na obali zaliva so postali vrtnarska atrakcija in primer trajne energije – z resnimi 
hidroizolacijskimi izzivi. PENETRON sistem je zagotovil zeleno rešitev. Zato je PENETRON dobil 
GREEN LABEL, priznanje v skladu s singapurskimi standardi trajnosti izdelkov in storitev.

Gradite pametneje. Že dolgo prej, preden je zelena gradnja postalo 
gibanje, je PENETRON tehnologija kristalizacije že omogočala 
trajnostno gradnjo in pametnejšo uporabo virov. Ne glede na to, da se 
beton sam po sebi ne pojmuje kot zelen izdelek, lahko s PENETRON 
sistemom izločimo škodljive bitumenske obloge ter membrane ter mu 
podaljšamo življenjsko dobo (brez dragih popravil). Ker so materiali 
nestrupeni (preverjeno v ekoloških laboratorijih), vse to prispeva k 
trajnosti gradbenega projekta. 

Bolj zelena izbira. PENETRON sistem ne vsebuje hlapljivih snovi ali 
organskih spojin (VOC), njegova nestrupenost mu omogoča uporabo v 
stikih s pitno vodo ali z živili. PENETRON sistem ima že pridobljen 
certifikat Green Label, prav tako je usklajen z vsemi mednarodnimi 
standardi za zeleno gradnjo. 

Trajen, a vseeno varčen. Vsi naši izdelki upoštevajo najvišje okoljske 
predpise. Nenehno so izpostavljeni raznim preverjanjem priznanih 
laboratorijev, saj lahko le tako zagotovimo skladnost z najnovejšimi 
standardi, vključno z ASTM in DIN normativi. 

Od tovarne do projekta Celoviti nadzor kakovosti med proizvodnim 
procesom, tudi certifikat ISO 14001, poudarja naša prizadevanja za 
trajnost. Sem spada skrben izbor surovin lokalnih dobaviteljev, kjerkoli 
je to mogoče.

Prihodnost betona je      zelena

Zagotoviti zanesljivost in trajnost 



Kristalizacijski dodatek tretje 
generacije; doda se med 
pripravo betona, da se dosežeta 
celovita hidroizolacija in zaščita 
betona.

®

»Reparacijska« malta za 
fiksno obdelavo nadaljevanja
 betoniranja in polnjenje 
stabilnih razpok, nadaljevanja 
betoniranja, rešitev 
distančnih odprtin, segregacij 
in konstrukcijsko poškodovanega betona.

®

Hitro strjevalna mešanica 
cementa s kristali za ustavitev 
aktivnega prodiranja vode, 
tudi pod visokim pritiskom.

®

Tesnilo, ki nabrekne pod vplivom 
vlage; idealno je za uporabo pri 
gradbenih betonskih stikih in 
nadaljevanju betoniranja. 

Ko je postavljena pri 
nadaljevanju betoniranja, 
pod vplivom vlage ustvarja 
fizično oviro pred 
prodiranjem vode. 

Preprečuje prodiranje vode 
in izboljša povezavo med 
tesnilom in betonsko površino 
– enostavna uporaba.
Visoko kakovostni izdelki za 
številne aplikacije, ki povečajo 
trajnost betona. 

Tekoča tesnilna masa, ki se nanaša s 
pršenjem. Tvori pregrado pod zgornjo
 površino betona, zatesni mikrorazpoke in 
beton zaščiti pred prodiranjem vode.

Brezbarvno aktivno prodirajoče 
tesnilo, ki trajno ščiti, neguje in 
utrjuje beton ter cementne materiale.

Kristalizacijska hidroizolacija 
za prašni posip in vtiranje v
horizontalne betonske površine 
ter prefabricirane betone. 

® 

Dvokomponentna masa za 
vbrizgavanje, namenjena za 
hidroizolacijo s kristalizacijo in 
hitro polnjenje večjih praznin in 
razpok v globini betona.

®

Inovacija PENETRON – naš 
kristalizacijski dodatek tretje 
generacije, zdaj je možen 
tudi v dozirnih vodotopnih 
vrečkah. S tem prihranimo 
čas ter omogočimo 
enostavno izvajanje. 

®

Da zagotovimo neprepustnost 
in zaščito pred kemikalijami, ga 
nanašamo z zidarskim čopičem 
ali pištolo, in sicer s pozitivne ali
negativne strani.

® 

Naš sistem je vaš sistem!
Visoko kakovostni izdelki za številne aplikacije, ki povečajo trajnost betona. 



Primer : Mednarodno letališče Chennai, Indija
Modernizacija i dogradnja aerodroma Chennai International 
je iziskivala visoko kvalitetno rešenje kako odoleti izrazito 
monsunskoj klimi. Airports Authority of India (AAI) je 

Prilagajanje dinamiki:
Bazen v zgornjem nadstropju ter kratki roki izvedbe, so 

z namenom uvajanja optimalne kristalizacijske tehnologije. Znanje in izkušnje, pridobljene v preteklosti

hidroizolacija, popravila in tesnjenje. 

tega da je podjetje vodilno na svetu

"Veliko smo govorili o tehnologiji in kakovosti. Še vedno je, vse od moje prve izvedene 

"Popolna zaščita betona".
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PENETRON – pot okoli sveta Vsaka od fotografij na obeh straneh predstavlja enega izmed mnogih projektov, pri katerem je uporabljena PENETRON tehnologija.  
Podrobnosti o teh projektih lahko najdete na www.penetron.com/projects.

 PENETRON.



PENETRON HELLAS
TRAKOMAKEDONON 50, GR 136 79 AHARNES
TEL: +30 210 2448250 - FAX: +30 210 2476803
www.penetron.gr  - info@penetron.gr

Distributer za slovenijo:
Greening d.o.o.
TEL: +386 40 200 800
branko@penetron.expert


