
POSEBNI IZDELKI PENETRON

NAJBOLJSE ZA PRIPRAVO TALNE POVRSINE





Dominion Motors Heritage, 
Vancouver, BC, Kanada
Zgrajen davnega leta 1925 kot Dominion 
Motors je bil ta avtomobilski Fordov center 
(prodaja in servis) preurejen v najsodobnejše 
pisarniške prostore. Ob strogem spoštovanju 
prvotnega videza je bilo z materiali VB 225, 
STX 100 PRIMER in samorazlivnim LEVELINE 

površin.

pripravljeno podlago. Ko ga enkrat uporabite, ga ni 

VB 225 je posebna mešanica 

blokiranje vodne pare in vlage, z 
nanosom le v enem premazu. VB 225 

na betonski podlagi, z visoko stopnjo 
emisije vodne pare.
 

polnila, ki se nanaša samo v enem 

nanesete na nov beton in tako 
pospešite postopek polaganja tal. 

BLOKIRANJE VLAGE

talne obloge pred vplivi vlage in vodne pare, kot tudi 

Vsak projekt talne obloge je zgodba zase. S 

specialnimi proizvodi (PSP) uveljavil kot preizkušeni 
inovator, ko gre za trajne rešitve pri pripravi podlage. 

zaradi vlage.



Rekonstrukcija predšolske ustanove Bright Horizons je 
zahtevala blokado visokih ravni emisij vodne pare in 

predpisi,



Medicinski centri Carolina, Northist Center, Concord, NC, ZDA
Kuhinja tega zdravstvenega doma je potrebovala nova tla, skupaj z menjavo odtoka. Zaradi debeline sloja je bil uporabljen 

obloga (Protect All).

VB 225  se rutinsko uporablja za blokiranje 

blokiranje vodne pare ter vlage pri izvajalcih 

VB 225  

letalskih hangarjih, stanovanjskih zgradbah in 
drugih vrstah zgradb.

VB 225 ustreza vsem mednarodnim in lokalnim 
zdravstvenim standardom in izpolnjuje zahteve za 
certificiranje v skladu s stavbnimi standardi LEED. Ker 

aktivnih zgradbah, ne da bi motili uporabnika.

Kako deluje sistem PSP?

1.

2. Parni jez VB 225

4. Samolivni sloj LEVELINE 15

5.

3. PRIMER STX 100, temeljni 
premaz za izravnalni sloj



Onkološki inštitut Dana Farber, Boston, MA, ZDA

Old Jacksonville Court, Jacksonville, Florida, ZDA

Osnovna šola Douglas, Douglas, MA, ZDA

Bolnišnica za otroke Alfred I. 
Dipon, Wilmington, DE, ZDAE



Ponujajo celotno linijo temeljnih premazov, a 
tudi materiale za popravila, pritrditev in 
tesnjenje. Za vse informacije o naših izdelkih 

spletno mesto    www.penetron.expert

VB™ 225  – VB 225  je 
enoslojni sistem za blokiranje 
vlage in vodne pare, ki je 
sestavljen iz edinstvene 
kombinacije epoksidnih smol in 

propadanja talnih površin na 

VB™ 225 FS – je po sestavi 
enak standardnemu VB 225, 

SURFIX™ FEP 
hitro strjevalni cementni material 
za glajenje in popravilo, ki se 

estriha pred polaganjem 

ga lahko mešamo z vodo in je 

konsistenco, lahko ga gladimo in 

LEVELINE™ 15   

material za samovlivanje za 
notranjo uporabo na osnovi 
kalcijevega aluminata, ki ga lahko 
na rahlo obremenjenih 
površinah in ob ustreznih 
tesnilnih uporabimo tudi kot 

in  izjemnih izravnalnih 

idealen material za številne 

PRIMER STX 100™  

koncentrat akrilnega osnovnega 

površinah – betonu, epoksidu, lesu, 

sposobnosti lepljenja na porozne in 
neporozne podlage je lahko idealen 

Posebni izdelki PENETRON

(vendar ni omejena) naslednje izdelke:

PENETRON je s specialnimi proizvodi oblikoval rešitve in izdeluje materiale za visokokakovostno pripravo podlage 
za široko paleto tal. Ti izdelki so zasnovani tako, da tvorijo en celoten sistem.

PSP rešitve za talne obloge



PENETRON POSEBNI IZDELKI

ZA NAJBOLJŠE 
PRI PRIPRAVI TAL
PENETRON posebni izdelki so del Skupine PENETRON, priznanega 
vodilnega svetovnega proizvajalca hidroizolacije betonskih elementov. Skupina PENETRON je 

PSP nudi zanesljivo in visokokvalitetne izdelke in rešitve za izdelavo 
talnih prevlek za komercialno in stanovanjsko uporabo. Naši izdelki za pripravo podlage 

 v lastnih 

TRAJNO.GLOBALNO.
PENETRON.

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


