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Penetron International Ltd. (Hoa Kỳ) đã phát triển mạng lưới hoạt động tại hơn 70 quốc gia với đội 
ngũ chuyên gia kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm kết nối với khách hàng thông qua việc tư vấn, hỗ trợ kỹ 
thuật sản phẩm và mạng lưới các nhà phân phối/ đại diện thương mại nhằm giới thiệu sâu rộng việc 
ứng dụng thi công sản phẩm từ nhà dân dụng đến các công trình hạ tầng quốc gia, đáp ứng được các 
yêu cầu của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu xây dựng. 

Dưới sự chấp thuận của Penetron International Ltd. (Hoa Kỳ), Công ty TNHH Penetron Việt Nam 
được thành lập theo Giấy CNĐKKD số: 0312764360, do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 05 tháng 05 năm 
2014. Tuy là một công ty non trẻ, nhưng có ý nghĩa đánh dấu sự trở lại thị trường Việt Nam của Tập đoàn 
PENETRON®. Công ty TNHH Penetron Việt Nam không chỉ nhập khẩu và phân phối độc quyền toàn bộ 
hệ thống sản phẩm của PENETRON® tại Việt Nam, mà còn tư vấn, hỗ trợ mọi mặt về kỹ thuật cho các 
khách hàng. 

Công ty TNHH Penetron Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng 
nhằm giới thiệu và ứng dụng hệ thống sản phẩm PENETRON® cho các dự án/ công trình của Quý khách 
tại Việt Nam.

Hội thảo giới thiệu sản phẩm và giải đáp về kỹ thuật cho khách hàng tại TP. HCM

THƯ NGỎ

Penetron International Ltd. (Hoa Kỳ) được biết đến như một công ty hàng đầu trên thế giới về lĩnh 
vực sửa chữa, bảo vệ và chống thấm bê tông. Hệ thống sản phẩm PENETRON® đã khẳng định được vị 
thế uy tín của mình khi đã được chỉ định ứng dụng vào các công trình quan trọng nhất trên toàn cầu, từ 
vùng Cực Bắc lạnh giá ở Na Uy và Nga đến vùng khí hậu cực nóng như ở Ả Rập.

Được thành lập vào cuối thập niên 70 tại Long Island, New York – Hoa Kỳ, Tập đoàn PENETRON® phát 
triển các sản phẩm chống thấm gốc xi măng và phụ gia để tạo ra một công nghệ tinh thể tối ưu. Ngày 
nay, hệ thống sản phẩm PENETRON® được sử dụng trên toàn thế giới ở hơn 70 quốc gia thông qua các 
nhà thi công và các nhà phân phối có năng lực. Các bí quyết và kinh nghiệm đạt được trong 40 năm qua 
đã cho phép PENETRON® cung cấp một loạt các giải pháp cụ thể, bao gồm cả phụ gia tinh thể chống 
thấm, chất cản nước và chất hàn gắn. Hệ thống PENETRON® đã được chứng minh có hiệu quả trong vô 
số các dự án lớn trên toàn thế giới. Các kỹ thuật xuất sắc của sản phẩm và một đội ngũ am hiểu, đáng tin 
cậy đã đưa công ty lên thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành xây dựng công nghiệp. 

“Chúng tôi cố gắng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất và hệ thống hỗ trợ cần thiết để đảm bảo 
sự thành công của các dự án của khách hàng - bất cứ nơi nào trên thế giới”... Đó là lời của ông Robert J. 
Revera - Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn PENETRON®.

Do vậy, các công nghệ của PENETRON® luôn là những giải pháp hoàn thiện tinh tế trong lĩnh vực nghiên 
cứu cũng như ứng dụng vật liệu hiện đại cho ngành xây dựng chuyên nghiệp. 

Tính linh hoạt và hiệu quả của hệ thống sản phẩm PENETRON® đã được chứng minh trên một diện rộng 
với nhiều loại hạng mục công trình như: nhà máy điện nguyên tử, hầm chứa hóa chất, các hệ thống giao 
thông ngầm... Sản phẩm đạt được các tiêu chuẩn phù hợp cao nhất về sinh thái và môi trường thể hiện 
qua hàng loạt các dự án hồ cá cảnh, hồ bơi, hệ thống bể chứa nước … mà Tập đoàn PENETRON® đã thực 
hiện. Trình độ sản xuất của Tập đoàn PENETRON®, với quy trình sản xuất chất lượng chuẩn xác, cộng với 
hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại Hoa Kỳ.
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HỆ THỐNG CHỐNG THẤM VÀ SỬA CHỮA CHO BÊ TÔNG BẰNG TINH THỂ MAO DẪN GỐC XI MĂNG

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENETRON® Thi công trên bề mặt gốc xi măng hoặc trám đầy các lỗ hốc 

(bằng cách rót) nhờ hình thành vữa tinh thể. Cách trộn: Sử 
dụng cho bề mặt: 1 bao trộn với 12-13 lít nước, nhưng tốt 
hơn nên trộn ½ bao với 6-6,5 lít nước cho một lần trộn. Nếu 
sử dụng để phun: tăng lượng nước lên 14-15 lít/ bao. Sử dụng 
dạng vữa rót: trộn với 15-18 lít nước/ bao tùy thuộc vào điều 
kiện thi công

Cách dùng cho bề mặt bê tông là 1,4-
1,6 Kg/ m2, quét phủ 2 lớp  hoặc 1 bao 
thì dùng cho khoảng 14-16 m2. Sử 
dụng dạng vữa rót thì dùng từ 1,2-1,3 
Kg cho một 1 lít lỗ rỗng.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

22.68 Kg/ bao Xám 48 bao/ pallet 1.088,64 Kg

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENETRON®
ADMIX

Là sản phẩm dạng bột gốc xi măng, cấu trúc tinh thể, được cho 
vào bê tông như là một chất phụ gia chống thấm. Sản phẩm 
này có thể sử dụng cho các trạm trộn bê tông tươi dưới dạng 
bột được thêm vào trực tiếp ở công đoạn cân cốt liệu khô (trên 
băng chuyền) trước khi cho nước vào vật liệu, hoặc cho vào xe 
bồn trộn; tại điểm thi công, cho vào ngay sau khi đổ nước vào  
(dùng máy trộn điện) – bằng dụng cụ cân đong chuyên dụng.

 Tỉ lệ pha với nước: trộn đều ½ bao 18 Kg với 11,5 lít nước. Loại 
đóng trong bao bì nhỏ 3,75 Kg rất thuận tiện để sản xuất vữa 
chống thấm hoặc với lượng ít bê tông ở máy trộn nhỏ. Khi trộn 
trong xe bồn hoặc thiết bị trộn nhỏ khác cần trộn trong thời 
gian ít nhất 5 phút. 

Tỉ lệ đề xuất sử dụng Penetron Admix 
để chống thấm cho bê tông là 0,8-
1,0% trên trọng lượng xi măng. Đối 
với bê tông thông thường sử dụng 3 
Kg sản phẩm bột này với khoảng 300 
Kg xi măng cho mỗi m3 bê tông. Thí 
dụ: với một xe bồn 9m3 thì dùng: 3 Kg 
x 9 = 27 Kg, khoảng 1 ½ bao Penetron 
Admix. Để cho dễ trộn thì chia ½ bao 
thành một phần, rồi trộn 3 phần ½ 
bao đó vào 3 thùng với 11,5 lít nước 
mỗi thùng. Để trộn vữa chống thấm 
(thành phần xi măng > 250 Kg/ m3) 
trộn 0,5-1,0 Kg Penetron Admix cho 
mỗi 50 Kg xi măng.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

Xô: 3.75 Kg Xám 132 xô/ pallet 495 Kg

Bao: 18 Kg Xám 48 bao/ pallet 864 Kg

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENETRON®
INJECT®
(A+B)

Là sản phẩm bơm phun vá vết nứt, chống thấm bởi tinh thể 
mao dẫn tích hợp hai thành phần. Sử dụng bằng cách bơm 
phun vữa xi măng. Phù hợp cho việc chống thấm vĩnh cửu và 
sửa chữa các vết nứt bê tông trong tầng hầm, đường ngầm, bể 
nước, hồ bơi, cầu, bể nước thải, bờ kè, khe nối bê tông…

Trộn: Cho 2 hoặc 1 lít dạng lỏng (thành phần B) vào 9 hoặc 10 
lít nước sau đó trộn với 1 bao 25 Kg dạng bột (thành phần A) 
trong khoảng thời gian thi công từ 1 đến 2 giờ.

Có 2 tỉ lệ pha trộn sẽ cho thời gian 
thi công khác nhau tương ứng. Do 
đó, một bình 2 lít dạng lỏng (thành 
phần B) có thể dùng cho 2 bao 25 Kg 
dạng bột. Để tăng thêm  độ lỏng có 
thể cho thêm từ 0,5-1 lít nước. Do vậy, 
hỗn hợp này có thể hàn gắn các vết 
nứt nhỏ hơn. Với từng số lượng này có 
thể hàn gắn 20-22 lít lỗ rỗng.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

Thành phần A
Bột: bao=25 Kg

Xám

33 bao/ pallet khoảng 900 Kg
Thành phần B

Lỏng: bình=2 lít
Hơi vàng

HỆ THỐNG SẢN PHẨM PENETRON®

PENETRON® CHỐNG THẤM NHƯ THẾ NÀO?

Khi được hoạt tính các tinh 
thể dài ở trong các khe lớn 
hơn và các tinh thể hình kim 
ở trong khe rất nhỏ có thể 
được trông thấy chạy dọc 
theo các vết nứt. Các tinh thể 
này sẽ lấp đầy hoàn toàn các 
vết nứt nhờ đó chống thấm 
và làm giảm đáng kể khả 
năng thẩm thấu của bê tông.

Những vết nứt giống như 
trên (được chụp bới BEI)  
đang được trám kín nhờ 
quá trình hình thành các 
tinh thể Penetron.

Hình ảnh được phóng đại 
cho thấy rõ các tinh thể dài 
và các tinh thể hình kim 
đang nằm trong vết nứt.

Hình ảnh được phóng đại 
10.000 lần cho thấy sự phát 
triển của các tinh thể làm 
giảm tính thấm của bê 
tông.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

PENETRON® phát triển và sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao cho các ứng dụng chống thấm đa dạng. Tất cả các sản 
phẩm của chúng tôi đều được thử nghiệm nghiêm ngặt tại công trường cũng như trong phòng thí nghiệm, và được sản 
xuất tại chính nhà máy của chúng tôi tại Hoa Kỳ.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM PENETRON® BAO GỒM CÁC DÒNG SẢN PHẨM SAU:

1. Tinh thể chống thấm:
• Penetron®      • Penetron® admix
• Penecrete MortarTM     • PeneplugTM

• Penetron® PlusTM       • WaterplugTM

• Penetron® Inject®

2. Băng cản:
• PenebarTM SW-45 Rapid     • PenebarTM SW-55
• PenebarTM Primer

3. Chất lỏng làm cứng và hàn gắn:
• Peneseal FHTM      • Peneseal PROTM
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CÁC SẢN PHẨM CHỐNG THẤM VÀ CHẤT LỎNG LÀM CỨNG BỀ MẶT BÊ TÔNG 
VỚI KHẢ NĂNG HOẠT HÓA THẨM THẤU TỪ BÊN TRONG

HỆ THỐNG CHỐNG THẤM VÀ SỬA CHỮA CHO BÊ TÔNG GỐC XI MĂNG VỚI POLYMER

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENESEAL PRO™ Là sản phẩm dùng phun lên bề mặt như là chất lỏng hàn gắn, 

tạo ra một hàng rào cản dưới bề mặt chống lại sự thẩm thấu 
của nước và hàn gắn các vết nứt hiện hữu.  Thích hợp cho 
sàn bê tông mái, sàn bục, mặt cầu, ban công, lối đi và đường 
xe chạy.

Là vật liệu trộn sẵn. Đối với bề mặt ngang 
dùng 1 lít cho 4-6m2. Nơi có gió mạnh và 
nhiệt độ cao thì tăng thêm liều lượng. Quan 
trọng: sau khi nguyên liệu khô, cần phải 
được bảo dưỡng bằng cách tưới nước liên 
tục 3 lần mỗi ngày.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

Thùng 19 lít Trong suốt 24 thùng/ pallet 600 lít/ khoảng 672 Kg

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENETRON®

SEAL COAT™

Là vữa phủ chống thấm bên ngoài gốc xi măng với polymer. Sử 
dụng tùy theo yêu cầu của từng dự án như: 
a/ Chất dùng trám rỗ bê tông: sau khi  trộn một bao 22,68 Kg 
với khoảng 5,7-6,0 Kg nước hoặc để gia tăng độ kết dính, trộn 
thêm với hỗn hợp 4 Kg nước với khoảng 2 Kg Acrylic Bondcrete 
chất tăng cường kết dính. 
b/ Hệ thống 2 thành phần, có tính đàn hồi gồm hỗn hợp 2 Kg 
nước với 4 Kg Penecryl Elastic. Có thể ứng dụng trên bề mặt bê 
tông, vữa, gạch hay đá với các yêu cầu về độ chảy trung bình 
và tạo liên kết mao dẫn.
c/ Chất có tính co giãn, chống tác động ngoại vi, UV và chống 
thấm, chỉ với hỗn hợp 12 Kg Penecryl Elastic. Được ứng dụng 
như nói ở trên, nhưng với những bề mặt có yêu cầu về độ chảy 
cao hơn.

Định mức chung của sản phẩm này là 2,5-
3,0 Kg/ m2, phủ hai lớp, không cần tính tới 
lượng nước.
a/ Để trám rỗ bê tông, sử dụng một bao 
Sealcoat (chỉ trộn với nước) thì thi công 
được khoảng 9 m2; trong khi để  tăng cường 
kết dính, 1 bao trộn thêm với 4 Kg nước và 
khoảng 2 Kg Acrylic Bondcrete nữa thì thi 
công được khoảng 10 m2.
b/ Để làm chất đàn hồi, 1 bao Seal Coat trộn 
với 2 Kg nước và 4 Kg Penecryl Elastic thi 
công được khoảng 10,5 m2.
c/ Để làm chất co giãn, 1 bao Seal Coat chỉ 
cần trộn với 12 Kg Penecryl Elastic thi công 
được khoảng 14,0 m2.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

Bao 22,68 Kg Xám 48 bao/ pallet 1.088,64 Kg

Bao 22,68 Kg Trắng 48 bao/ pallet 1.088,64 Kg

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENETRON®
ACRYLIC 
BONDCRETE™

Chất làm phân tán gốc acrylic dùng để tăng độ kết dính cho 
vữa và bê tông, được sử dụng như một chất phụ gia (làm 
loãng với nước theo tỉ lệ 1:1-1:2) hay như là chất quét lót (dùng 
nguyên chất hay pha với nước theo tỉ lệ 1:1). Chú ý: nếu dùng 
làm như chất phụ gia kết dính thì mặt nền phải được xử lý đạt 
độ cứng. Thời gian sử dụng được sau khi mở là khoảng 2 tuần. 
Dùng như thành phần của hệ thống Seal Coat cải tiến. 

Được dùng như vật liệu tăng cường kết dính 
cho hai lớp vữa hoặc bê tông cũ và mới, một 
xô 3,78 lít có thể dùng cho từ 18-22 m2. Chú 
ý: phải xử lý nền thật kỹ. Để dùng như chất 
phụ gia tăng cường kết dính của hệ thống 
Seal Coat thì dùng khoảng 2 Kg cho mỗi bao 
(xô 3,78 lít nặng  khoảng 4 Kg).

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

Xô 3,78 lít Trắng 4 xô/ thùng 100 xô/ khoảng 400 Kg

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENESEAL FH™ Là sản phẩm gốc nước, dùng phun lên bề mặt, hoạt hóa thẩm 

thấu vào bê tông và khối vật liệu xây dựng, bảo vệ, bảo tồn và 
tăng độ bền lâu dài. Chống bụi rất cao. Quan trọng: nguyên 
liệu này được cô đặc và làm loãng ra với 1:1 nước.

Dùng cho sàn là 1 lít cho mỗi 4-5m2 tùy 
theo sự hấp thu của chất nền. Theo tỉ lệ một 
thùng 19 lít, sau khi pha loãng (khoảng 38 
lít), thì dùng cho khoảng 150-180 m2 sàn.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

Thùng 19 lít Trong suốt 33 thùng/ pallet 627 lít/ khoảng 790 Kg

HỆ THỐNG CHỐNG THẤM VÀ SỬA CHỮA CHO BÊ TÔNG BẰNG TINH THỂ MAO DẪN GỐC XI MĂNG

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENETRON®
PLUS

Là vữa gốc xi măng, cấu trúc tinh thể dùng để rắc khô trên bề 
mặt bê tông ngang, để cùng lúc làm cứng bề mặt bê tông và 
chống thấm vĩnh cửu.

Sử dụng Penetron Plus rắc khô lên 
trên bề mặt bê tông ngang khi còn 
ướt, với lượng là 0,6-1,0 Kg/ m2 tùy 
theo yêu cầu về độ cứng của sàn.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

Bao 18 Kg Xám 48 bao/ pallet 864 Kg

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENECRETE™
MOTAR

Là vữa để sửa chữa và chống thấm gốc xi măng, cấu trúc tinh 
thể. Hỗ trợ cho toàn bộ hệ thống các sản phẩm chống thấm 
PENETRON®. Trộn: dùng 1 bao với khoảng 4 lít nước. Trộn số 
lượng ít thì dùng bay trộn để vữa có thể đạt độ sệt.

Để trám sử dụng khoảng 2Kg/ lít hoặc 
11 lít cho một bao 22.68 Kg. Để trám 
khe nối hoặc sửa chữa các vết nứt thì 
dùng 1,3-1,5 Kg/ mét tới.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

Bao 22,68 Kg Xám 48 bao/ pallet 1.088,64 Kg

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENEPLUG™ Là vữa cản nước gốc xi măng, cấu trúc tinh thể, đóng rắn 

nhanh được chế tạo để ngăn nước rò rỉ và sự xâm nhập của hơi  
ẩm. Hỗ trợ cho toàn bộ hệ thống các sản phẩm chống thấm 
PENETRON®.  Vật liệu này cần một ít nước, luôn luôn mang 
găng tay cao su khi thi công lèn vật liệu.

Sử dụng để bịt lỗ rỗng thì dùng 1,2-
1,4 Kg/ lít.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

Xô 4 Kg Xám 132 xô/ pallet 528 Kg

Bao 18 Kg Xám 48 bao/ pallet 864 Kg

Thùng 25 Kg Xám 33 thùng/ pallet 825 Kg

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENETRON®
ADMIX
SOLUBLE BAGS
(Loại bao bì mới, tự tan trong 
nước, đóng trong bao 3 Kg dùng 
cho xe bồn trộn bê tông tươi)

Là sản phẩm dạng bột gốc xi măng, cấu trúc tinh thể, được 
cho vào bê tông như là một chất phụ gia chống thấm. Cùng 
công nghệ như loại đóng bao bì như Penetron Admix, nhưng 
có tính năng cho trực tiếp vào xe bồn trộn bê tông tươi 
(không cần phải trộn với nước trước), nhờ vào loại bao bì tự 
tan trong nước . Hơn nữa, nó còn có màu nhận biết đặc biệt 
(xanh lá cây) nhằm biểu thị sự kiểm soát dùng đúng định 
lượng. 

Căn cứ vào tỉ lệ chỉ dẫn định lượng 
0,8-1,0% trên trọng lượng xi măng, 
cho vào xe bồn từng bao một, số 
lượng tương ứng với tổng khối lượng 
bê tông có trong xe bồn. Lưu ý: trộn 
trong xe bồn với tốc độ trộn cao trong 
khoảng thời gian ít nhất từ 5-10 phút 
kể từ lúc cho bao cuối cùng vào.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

Bao 3 Kg tự tan 
trong nước

Xám 6 bao/ thùng =18 Kg 33 thùng/ 594 Kg
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HỆ THỐNG BĂNG TRƯƠNG NỞ CẢN NƯỚC
DÙNG CHO KHE NỐI THI CÔNG

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENEBAR™ SW 45 
RAPID TYPE A

Băng trám khe cho mạch ngừng bê tông trương nở nhanh. Để 
định vị sử dụng lớp kết nối PENEBAR PRIMER. Quan trọng: bảo 
vệ khỏi nước và mưa cho đến khi đổ bê tông. Kích thước mỗi 
cuộn: 19mm x 25mm x 5m.

Tính theo mét tới.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

Cuộn 5m Đen 6 cuộn/ thùng = 30 m 20 thùng/ khoảng 420 Kg

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENEBAR™ SW 45 
RAPID TYPE B

Băng trám khe cho mạch ngừng bê tông trương nở nhanh. Để 
định vị sử dụng lớp kết nối PENEBAR PRIMER. Quan trọng: bảo 
vệ khỏi nước và mưa cho đến khi đổ bê tông. 
Kích thước mỗi cuộn: 9mm x 25mm x 4m.

Tính theo mét tới.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

Cuộn 4m Đen 6 cuộn/ thùng = 24 m 35 thùng/ khoảng 335 Kg

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENEBAR™ SW 55 
TYPE A

Là băng cản mạch nước, trương nở theo hình dáng được kiểm 
soát. Phù hợp thi công trong điều kiện độ ẩm cao và trời mưa. 
Để đặt băng cản sử dụng chất quét lót PENEBAR PRIMER hoặc 
đinh neo bề mặt trong điều kiện độ ẩm cao.
Kích thước mỗi cuộn: 19mm x 25mm x 5m.

Tính theo mét tới.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

Cuộn 5m Đen 6 cuộn/ thùng = 30 m 20 thùng/ khoảng 420 Kg

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENEBAR™ SW 55 
TYPE B

Là băng cản mạch nước, trương nở theo hình dáng được kiểm 
soát. Phù hợp thi công trong điều kiện độ ẩm cao và trời mưa. 
Để đặt băng cản sử dụng chất quét lót PENEBAR PRIMER hoặc 
trong điều kiện độ ẩm cao thì dùng đinh neo.
Kích thước mỗi cuộn: 9mm x 25mm x 4m.

Tính theo mét tới.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

Cuộn 4m Đen 6 cuộn/ thùng = 24 m 35 thùng/ khoảng 335 Kg

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENEBAR™ PRIMER Là chất quét lót lên bề mặt trước khi dùng băng cản mạch 

nước. Ổn định bề mặt và ngăn chặn độ ẩm xâm nhập đến băng 
cản Penebar. Quan trọng: xử lý kỹ bề mặt trước khi đặt Penebar. 
Nếu chất nền có độ ẩm cao thì dùng đinh neo.

Cách dùng: 1 lít Primer dùng cho khoảng 60 
mét tới hoặc tương ứng bình 0,75 lít dùng 
cho 40-48 m; và bình 3,80 lít dùng cho 200 
– 240 m.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì Trọng lượng pallet

Bình 0,75 lít Cam 16 bình/ thùng -

Bình 3,80 lít Cam 4 bình/ thùng -

HÌNH ẢNH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG PENETRON® TRÊN THẾ GIỚI
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CÁC ĐẶC TÍNH VƯỢT TRỘI CỦA PENETRON® SO VỚI CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÁC ĐẶC TÍNH VƯỢT TRỘI CỦA PENETRON® SO VỚI CÁC SẢN PHẨM KHÁC

PENETRON®
PENETRON® PLUS

PENETRON® ADMIX MÀNG CHỐNG THẤM 
(Phía mặt thuận)

CÁC SẢN PHẨM KHÁC 
thi công trên bề mặt

Mô tả Vật liệu gốc xi măng thi 
công trên bề mặt bê tông 
để chuyển các tinh thể 
hình kim thẩm thấu vào 
bên trong khối bê tông.

Vật liệu gốc xi măng thêm 
vào bên trong bê tông 
tươi để hình thành các 
tinh thể hình kim ngay ở 
bên trong bê tông.

Là chất lỏng và màng từ 
bitum và polymer được 
dán trên mặt bê tông.

Vật liệu được sử dụng trên bề 
mặt bê tông bao gồm chủ yếu 
chất không thấm nước và các 
keo trám trét.

Kháng áp 
lực thuỷ 
tĩnh của 
nước

• Gia cố theo thời gian.
• Kháng được áp lực cột 
nước hơn 150m.
• Chịu được áp lực bơm 
khi kiểm tra tính thấm đến 
3MPa.

• Gia cố theo thời gian.
• Có khả năng tự hàn gắn 
vết nứt.
• Giúp sự thủy hóa hoàn 
toàn từ lúc đầu.

• Mất tính năng bảo vệ  do 
các lỗ kim và đường nối.
• Khi bị rò rỉ thì cần phải 
thay thế.

• Sự hấp thụ màng bị giảm và 
sẽ hỏng theo thời gian.
• Hạn chế xâm nhập vào bề 
mặt dẫn đến kháng rất kém 
áp lực thủy tĩnh.

Bảo vệ cốt 
thép

• Ngăn ngừa quá trình ăn 
mòn cốt thép nhờ ngăn 
nước và clo đi qua

• Bảo vệ vĩnh viễn.
• Ngăn ngừa sự thâm nhập 
của nước và clo.

•  Không chống thấm ngược.
• Dễ rò rỉ ở chỗ nối và 
đường nối.

• Không chống thấm ngược.
• Bảo vệ hạn chế dựa vào sự 
làm chậm nước thấm qua ở 
những chỗ không nứt.

Khả năng tự 
hàn gắn vết 
nứt

• Tự hoạt tính trở lại khi có 
mặt hơi ẩm để hàn các vết 
nứt ngay cả nhiều năm sau 
đó.

• Tự hoạt tính trở lại khi có 
mặt hơi ẩm để hàn các vết 
nứt ngay cả nhiều năm 
sau đó.

• Không thể tự hàn gắn vết 
nứt.

• Không thể tự hàn gắn vết 
nứt.

Kháng nứt • Vật liệu cứng không thể 
chịu được sự dịch chuyển 
lớn nhưng có khả năng tự 
hàn gắn vết nứt lên đến 
0.4 mm.

• Giảm nứt ở các giai đoạn 
dẻo và đông kết của bê tông.
• Tự hàn gắn các vết nứt 
nhỏ 0.4 mm khi có mặt 
độ ẩm.

• Có thể chịu được sự dịch 
chuyển lớn.
• Màng bảo vệ có thời gian 
hạn chế ở chỗ đã nứt.

• Không kháng nứt.
• Trám các vết nứt hiện hữu 
tạm thời.

Độ bền đối 
với hiện 
tượng 
đóng băng 
– tan

• Cải thiện độ bền nhờ loại 
bỏ nước ở trong bê tông.
• Loại bỏ nước xâm nhập ở 
chỗ nứt.

• Cải thiện độ bền nhờ loại 
bỏ nước ở trong bê tông.
• Loại bỏ nước xâm nhập 
ở chỗ nứt.

• Bị hỏng từ từ kể từ khi lắp 
đặt.

• Bị hỏng từ từ kể từ khi thi 
công.
• Không có độ bền ở chỗ nứt.

Yêu cầu sửa 
chữa

• Chống thấm vĩnh viễn 
không cần sửa chữa.

• Sửa chữa dễ dàng cả phía 
thuận và ngược.
• Có sẵn nhiều giải pháp 
lựa chọn.
• Việc sửa chữa ít tốn kém.

• Khó sửa chữa.
• Khó xác định các lỗ kim và 
chỗ nối kém.
• Có thể yêu cầu tháo dỡ 
toàn bộ và sửa chữa.
• Chi phí cao và đôi khi 
không thể thực hiện do 
không tiếp cận được.

•  Sửa chữa có thể đòi hỏi loại 
bỏ các vật liệu trước đó.

Thi công • Có thể thi công bằng 
chổi quét/phun đối với 
phía thuận hoặc ngược 
của bê tông mới/cũ.
• Hoặc rắc bột khô trên 
mặt nằm ngang của bê 
tông còn ướt.

• Trộn tại trạm bê tông 
hoặc công trường.
• Không cần đòi hỏi thêm 
về thi công.

• Dạng lỏng: thi công bằng 
chổi quét.
• Dạng màng: dán bằng 
chất kết dính hoặc hàn lên 
bề mặt bê tông.
• Chỉnh sửa các mối nối 
và đường giáp nối có ảnh 
hưởng đến tính năng của 
lớp màng.

• Chỉ thi công được phía thuận.
• Chất lượng bề mặt quyết 
định hiệu quả lớp bảo vệ.

Chuẩn bị bề 
mặt

• Cần làm nhám mặt, bảo 
hòa nước, vệ sinh bề mặt 
bằng bàn chà hoặc phun.
• Không cần chuẩn bị bề 
mặt khi rắc bột khô.

• Không cần chuẩn bị bề 
mặt.

• Vệ sinh bề mặt.
• Bề mặt khô ráo.
• Bề mặt phải nhẵn.

• Cần phải chuẩn bị bề mặt tuỳ 
theo yêu cầu sản phẩm.

PENETRON®
PENETRON® PLUS

PENETRON® ADMIX MÀNG CHỐNG THẤM 
(Phía mặt thuận)

CÁC SẢN PHẨM KHÁC 
thi công trên bề mặt

Ảnh hưởng 
tiến độ xây 
dựng

• Có thể thi công trong quá 
trình bê tông đông cứng 
hoặc bất kỳ thời gian sau 
đó.

• Trộn vào ngay trong mẻ 
bê tông tươi.
• Giảm 10 – 50 % thời gian 
và chi phí xây dựng.

• Chỉ thi công được sau khi 
hoàn chỉnh phần công tác 
kết cấu.
• Yêu cầu lớp vữa xi măng 
bảo vệ.

• Yêu cầu sau 28 ngày cho bê 
tông đông cứng.

Ứng dụng 
hiệu quả 
hạng mục 
giáp đất.

• Có thể thi công phía 
ngược của bê tông cho 
phép xây dựng sát các 
đường lộ giới.

• Có thể xây sát các đường 
lộ giới.

• Yêu cầu phải có khoảng 
hở giữa bê tông và đường 
lộ giới để thi công màng 
phủ.

• Yêu cầu phải có khoảng hở 
giữa bê tông và đường lộ giới 
để thi công trên mặt.

Hệ thống 
thoát nước 
trên bề mặt 
phụ

• Không cần. • Không cần. • Yêu cầu thoát nước dưới 
áp suất thuỷ tĩnh cao.

• Yêu cầu thoát nước dưới áp 
suất thủy tĩnh cao.

Các lớp phủ 
hoàn thiện

• Có thể hoàn thiện bằng 
các lớp phủ, lợp ngói,..

• Không gây ảnh hưởng 
đến các lớp phủ.

• Bám dính tốt cho các lớp 
phủ hoặc lợp ngói

• Yêu cầu lớp vữa bảo vệ 
trước khi tiến hành hoàn 
thiện.

• Có thể yêu cầu bề mặt đặc 
biệt trước khi hoàn thiện.

Bảo trì • Không chỉ như lớp phủ 
mặt.
• Không đòi hỏi bảo trì.

• Không bảo trì mà bền 
theo bê tông.

• Chi phí do thay thế 
thường xảy ra.

• Thi công lại sản phẩm do 
điều kiện thủy tĩnh.

Tuổi thọ • Vĩnh viễn và gia tăng theo 
thời gian.

• Tuổi thọ theo bê tông. • Trở nên giòn do lão hoá 
kết quả do các vết nứt và 
lỗ thủng.
• Bề mặt bị hư hỏng sẽ làm 
mất tính bảo vệ.

HÌNH ẢNH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU SỬ DỤNG HỆ THỐNG SẢN PHẨM PENETRON®

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - Hầm Hải Vân (Đà Nẵng - Huế)

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY, NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP- 
Nhà máy P&G Việt Nam (KCN Đồng An 1, Bình Dương)

CÔNG TRÌNH KHÁC - Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng)

CÔNG TRÌNH CAO ỐC THƯƠNG MẠI & VĂN PHÒNG - 
Tòa nhà VP Ngân hàng Sacombank (Q.3, TPHCM)
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DANH MỤC MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
SỬ DỤNG HỆ THỐNG SẢN PHẨM PENETRON® TẠI VIỆT NAM

DANH MỤC MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
SỬ DỤNG HỆ THỐNG SẢN PHẨM PENETRON® TẠI VIỆT NAM

STT TÊN DỰ ÁN/ CÔNG TRÌNH
NĂM 

THỰC HIỆN
ĐỊA ĐIỂM HẠNG MỤC THỰC HIỆN

I. CAO ỐC THƯƠNG MẠI & VĂN PHÒNG

Tòa nhà Ngân hàng Á Châu 2006 Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội Vách tầng hầm.

Tòa nhà Ngân hàng Á Châu 2006 Q. Thanh Xuân, Hà Nội Tầng hầm, sàn đáy bể nước, bể tự 
hoại, hố thang máy.

Cao ốc VP Ngân hàng Sacombank 2006 Q.3, TP. Hồ Chí Minh Sàn, vách tường tầng hầm, hố thang 
máy. 

Trụ sở Ngân hàng Á Châu – CN Tây Ninh 2009 Tây Ninh Tầng hầm.

Tòa nhà không gian Internet Chíp Sáng 2011 Khu công nghệ cao, Q.9, 
TP. Hồ Chí Minh

Tầng hầm.

Tòa nhà VP Viettel Gia Lai 2014 TP. Pleiku, Gia Lai. Tầng hầm.

II. KHÁCH SẠN, KHU DU LỊCH

L’anmien Mũi Né Resort & Spa 2007 Mũi Né, Phan Thiết, 
Bình Thuận

Vách và sàn hầm, bể nước, bể tự 
hoại, hố thang máy.

KS Viễn Đông 2007 Nha Trang Sàn, vách tường tầng hầm, hố thang 
máy, các bể nước.

KS Thanh Bình 4 2009 Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí 
Minh

Sàn, vách tường tầng hầm, hố thang 
máy, bể nước, hố ga.

KS Sekong Wood 2014 Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng Tầng hầm và bể nước ngầm.

STT TÊN DỰ ÁN/ CÔNG TRÌNH
NĂM 

THỰC HIỆN
ĐỊA ĐIỂM HẠNG MỤC THỰC HIỆN

III. CHUNG CƯ CĂN HỘ

Chung cư Thanh Niên 2004 Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Vách hầm, bể tự hoại, bể nước ngầm.

Chung cư Hồ Hảo Hớn 2005 Q.1, TP. Hồ Chí Minh Sàn, vách tầng hầm, bể tự hoại, hố 
thang máy.

Chung cư  CT1 – Sông Đà 2006 Mễ Trì, Hà Nội. Sàn, vách tầng hầm.

Chung cư Nguyễn Phúc Nguyên 2008 Q.3, TP. Hồ Chí Minh Vách tầng hầm, bể tự hoại, bể nước 
ngầm.

Chung cư Nguyễn Kim 2009 Q.10, TP. Hồ Chí Minh Sê-nô, sàn mái.

Chung cư Võ Đình 2009 Q.12, TP. Hồ Chí Minh Tầng hầm.

Biệt thự Nam Đô 2012 TP. Hồ Chí Minh Bể xử lý nước thải, bể tự hoại, hố 
thang máy, tầng hầm, mạch ngừng

Khu đô thị mới Vinhomes Tân Cảng 2014 - 2015 Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Tầng hầm.

IV. GIAO THÔNG

Hầm Hải Vân 2007 Đà Nẵng – Huế Vách hầm.

Hầm Thủ Thiêm 2010 TP. Hồ Chí Minh Mạch ngừng và vách sàn hầm và 
nền đường công vụ.

Sửa chữa mặt cầu Băng Ky 2012 TP. Hồ Chí Minh Chống thấm mặt cầu.

Gói thầu số 01+02+05 – Thi công chống 
thấm Cầu Da 

2013 - 2014 Km 244-262 đường cao 
tốc Nội Bài – Lào Cai.

Chống thấm mặt cầu.

Cầu Mỹ Lợi  2014 - 2015 QL50 nối 2 tỉnh Long An - 
Tiền Giang

Chống thấm mặt cầu.

V. NHÀ MÁY, NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

Nhà máy Pousung 2006 KCN Bàu Xéo, Đồng Nai Hồ nước mái, mạch ngừng.

Trạm xử lý nước 2008 Cà Mau Hệ thống bể chứa.

Nhà máy Masan 2008 Phú Quốc, Kiên Giang Hệ thống bể bê tông muối cá.

Nhà máy xử lý nước khu công nghệ cao 2008 Khu công nghệ cao, Q.9, 
TP. Hồ Chí Minh

Hệ thống bể xứ lý nước thải, mạch 
ngừng

Nhà máy Masan (mở rộng) 2010 KCN Tân Đông Hiệp A, 
Bình Dương

Sàn, vách bể nước.

Nhà máy thủy điện Dakrong 2 2012 Dakrong, Quảng Trị Tường thượng lưu, mạch ngừng.

Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A 2012 - 2013 Nam Giang, Quảng Nam Tường thượng lưu đập.

Nhà máy luyện gang thép Formosa 
Hà Tĩnh

2013 - 2014 Khu kinh tế Vũng Áng, 
Hà Tĩnh.

Bể xử lý nước thải.

Nhà máy P&G Việt Nam 2013 KCN Đồng An 1, Bình Dương. Bể xử lý nước thải.

Nhà máy thủy điện A Vương 2013-2014 Đông Giang, Quảng Nam Sửa chữa, chống thấm: Sàn hầm, mạch 
ngừng, xử lý khuyết tật bê tông…

Nhà máy Chrysanthemum 2014 KCN Ascendas, Bình Dương Bể chứa dầu.

VI. CÔNG TRÌNH KHÁC

Cung tri thức Hà Nội 2008 Hà Nội Sàn, vách hầm.

Trung tâm chiếu phim quốc gia – GĐ2 2006 Hà Nội Bề mặt tường vây.

Cung thể thao Tiên Sơn 2013 TP. Đà Nẵng Sàn tầng 2, ram dốc.

 Bệnh viện Vinmec Sài Gòn 2014 - 2015 Vinhomes Center Park,
Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Mạch ngừng bê tông tường vây, 
chống thấm tầng hầm.

CÁC LOẠI HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG

• Bể chứa nước uống
• Hệ thống bể xử lý nước và nước thải
• Hồ cá cảnh
• Hầm giao thông
• Nhà máy thuỷ điện
• Các dự án hạ tầng dùng bê tông phun (shotcrete)
• Cấu kiện bê tông vùng biển
• Hệ thống tường vây D.W.
• Nền móng công trình
• Sàn cầu giao thông
• Nhà ga Metro ngầm
• Các tầng hầm dân dụng
• Các sàn có mật độ giao thông cao
• Mái dốc bê tông lợp ngói
• Các sàn mái bê tông
• Mái vòm ngầm
• Các sàn tiếp đất
• Hố thang máy
• Các khu WC
• Các sàn đậu xe
• Các loại sàn công nghiệp
• Tất cả các loại kết cấu bê tông đòi hỏi được bảo vệ chống xâm thực 

và kháng hóa lâu dài.
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CÁC CHỈ TIÊU VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG PENETRON®

CHỈ TIÊU
BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN
 THÍ NGHIỆM

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo Ngày

Phòng thí nghiệm/
 Tổ chức thực hiện

KHẢ NĂNG 
LIÊN KẾT

08/03/1985
All Island testing 
Association INC

Ở cả mẫu đối chứng và mẫu xử lý 
Penetron, thép gia cường đều liên kết tốt 
với bê tông.

No.93-4091 25/10/1993
Shimel and Sor Testing 
Laboratories Inc.

Bê tông 14 ngày tuổi đạt 220 psi. Khi bê 
tông đủ 28 ngày tuổi sẽ đạt tối thiểu 250 
psi.

NR.620497 01/04/1997
Rigas technical University, 
Dept. of Cons.

OCT 12730.5-84
Penetron chống thấm được cả mặt 
thuận lẫn ngược/ đạt cường độ kéo 2.32 
Mpa(23.7kg/cm2).

No.WJJ-04235
No.WJJ-04267

09/03/2005
09/03/2005

Tongji Institute For Survey 
on Constrution Quality

GB18445-2001
Phương pháp bơm đạt trên 1.0 Mpa/ 
Phương pháp quét đạt trên 96%.

KHÁNG HÓA

No. 93-3981 19/10/1993
Shimel and Sor Testing 
Laboratories Inc.

Mẫu xử lý Penetron cho thấy có khả năng 
kháng axit và kiềm ở độ PH 3-11 mẫu đối 
chứng bị xâm thực khi phơi ra ở độ PH 3 
hoặc nước mưa chứa clorua hoặc dung 
dịch Sunfat.

10/06/1983
Island testing EGP, 
Association INC

Mẫu xử lý Penetron có độ thâm nhập 
clorua ở chiều sâu 1 inch giảm 50%/ ở 
chiều sâu 3 inch giảm 67%/ ở chiều sâu 
5 inch giảm 75%, so với mẫu đối chứng

No.94-6175 21/12/1994
Shimel and Sor Testing 
Laboratories Inc.

AASHTO/T260

Hàm lượng clorua hòa tan trong nước 
của Penetron rất thấp tương đương với 
của bê tông. Kết quả chỉ rõ các hiệu ứng 
hoạt động của Penetron không có vấn đề 
về clorua.

Bảng kháng hóa theo nồng độ 132 chất ICS Penetron USA
Liên hệ Penetron International Hoa Kỳ 
hoặc Penetron tại địa phương để được 
cung cấp.

CƯỜNG ĐỘ 
NÉN

4/3/1985
All Island testing 
Association INC

Mẫu xử lý Penetron được tăng cường độ 
nén 5,52% so với mẫu đối chứng.

No. 93-4559 22/11/1983
Shimel and Sor Testing 
Laboratories Inc.

Mẫu bê tông có xử lý Penetron được gia 
tăng một ít về cường độ nén.

No. 95-6175 21/12/1994
Shimel and Sor Testing 
Laboratories Inc.

ASTM C39

Mẫu bê tông có xử lý Penetron đạt cường 
độ nén cao hơn mẫu không xử lý là 6%. 
Tuy nhiên lợi ích chính của Penetron là 
trong công tác chống thấm không nhằm 
mục tiêu tăng cường độ.

No. B20297/
BSB/1

15/7/1997 Setsco Service PTE LTD.
28 ngày tuổi: mẫu đối chứng đạt 30.5N/
mm2; mẫu trộn Penetron đạt 35.5 N/mm2; 
mẫu quét Penetron đạt 36 N/mm2

No. B20297/
BSB/2A

15/7/1997 Setsco Service PTE LTD.
Bê tông mác 30 trộn Penetron 7 ngày tuổi 
đạt 24.0 N/mm2; 28 ngày tuổi đạt 30.5 N/
mm2

No. B20297/
BSB/2B

15/7/1997 Setsco Service PTE LTD.
Bê tông mác 30 trộn Penetron 7 ngày tuổi 
đạt 24.0 N/mm2; 28 ngày tuổi đạt 30.5 N/
mm2

No. 94-6175 21/12/1994
Shimel and Sor Testing 
Laboratories Inc.

Tính thấm nước của bê tông có xử lý 
Penetron là thấp hơn đáng kể so với bê 
tông không được xử lý. Xử lý Penetron đã 
cải thiện đáng kể đặc tính chống thấm 
của bê tông.
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CÁC CHỈ TIÊU VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG PENETRON®

CHỈ TIÊU
BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN
 THÍ NGHIỆM

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo Ngày

Phòng thí nghiệm/
 Tổ chức thực hiện

TÍNH ĐỘC HẠI

No. 8375A/84-
9090

26/12/1984
Food and Drug Research 
Laboratories

16 CFR 1500
Penetron được xem là không độc hại và 
không cần phải có nhãn mác lưu ý đặc 
biệt

No. B20297/
EL/4

5/6/1997 Setsco Service PTE LTD.
Sản phẩm phù hợp khi tiếp xúc với nước 
sinh hoạt cho con người.

2/9/1999 Materialab Limited
BS 5665: Part 3 

1995
Phù hợp với tiêu chuẩn.

No.GB17219-
1998

1/2001

Dept of Toxicology, 
Beijing Minicipal Centers 
for Disease Prevention & 
Control

Thử nghiệm độc tính trên chuột cho kết 
quả là không độc hại.
Kết quả âm tính qua kiểm tra Ames (có và 
không có hợp chất S9)

No.2004KL
 0620

28/6/2004
Sirim QAS International 
Sdn,Bhd.

BS620: Part 1:2000
Hoàn toàn phù hợp theo tiêu chuẩn 
BS9620: Part 1:2000; Clause 5,6 & 8

SỰ BỨC XẠ 
GAMMA

No. 9305-4136 19/06/1993
Shimel and Sor Testing 
Laboratories Inc.

(ASTM D661-44), 
(ASTM D772-47), 
(ASTM D660-44), 
(ASTM D659-44), 
(ASTM D7 14-56)

Không thấy các ảnh hưởng yếu kém hay 
hư hại nào khi phơi dưới tia Gamma ở 
mức độ 5.67 x 104.

PHÂN TÍCH 
QUA TIA X

No.95-378 24/1/1995

Shimel and Sor Testing 
Laboratories Inc.

Canxi tích tụ dưới lớp Penetron, sâu 25-50 mm ở dạng CA(OH)2 
và gel Silicat-Canxi. Mạng tinh thể phát triển do Penetron 
khuyếch tán tạo thành. Ở độ sâu 50mm lượng Ca(OH)2 ít hơn, 
chủ yếu là hàm lượng Silica. Nó cải thiện vi cấu trúc & tính 
chống thấm của bê tông.

11/9/2001
Swedish National road 
Administration: Region 
stock OLM

Penetron, giải pháp thiết thực cho bê tông-phun hầm: chống 
nước rò rỉ/ đưa nước thoát theo thiết kế/ không ảnh hưởng tính 
kháng sương giá của bê tông -phun. 

TÍNH KHÁNG TAN & 
ĐÓNG BĂNG

10/6/1983

Island testing EGP, 

Association INC

Clorua giảm 50% ở độ sâu 1 inch/ giảm 67% ở độ sâu 3 inch/ 
giảm 75% ở độ sâu 5 inch so với mẫu đối chứng. Trực quan 
cho thấy mẫu đối chứng bị hư hại nhiều so với mẫu xử lý 
Penetron. 

KIỂM TRA QUA 
KÍNH HIỂN VI

No.94-6175 21/12/1994
Shimel and Sor Testing 
Laboratories Inc.

Kiểm tra qua kính hiển vi ta thấy mạng tinh thể phát triển màu 
trắng trong bê tông, là những sản phẩm của Penetron khuếch 
tán và thủy hóa với gel Silicat Canxi của xi măng.

QUANG PHỔ 
HỒNG NGOẠI

21/12/1994
Shimel and Sor Testing 
Laboratories Inc.

Bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại, cho thấy ở độ sâu 
1/2 inch lượng các chất do Penetron đem lại là đáng kể. Mẫu đối 
chứng cho thấy có lượng Canxi, Silica, và các hợp chất, rất thấp so 
với mẫu bê tông được xử lý Penetron, tại độ sâu kiểm tra.

CHỈ TIÊU
BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN
 THÍ NGHIỆM

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo Ngày

Phòng thí nghiệm/
 Tổ chức thực hiện

KHÁNG 
CLORUA

ACCI 
REF.58324-

1/12/2002

University of New 
South Wales: Australian 
Centre for Construction 
Innovation

ACCI Method

Chiều sâu thâm nhập clorua trong mẫu 
bê tông có Penetron Admix thấp hơn 
35% so với mẫu đối chứng.

No.2004
A102007

31/08/2004
Shanghai Research 
Institute of Bldg., Sciences

Penetron Admix làm giảm đáng kể 
dòng thâm nhập của dung dịch chứa 
clorua/ cải thiện độ đặc chắc của bê 
tông/ làm giảm tới 30.8% trong 90 ngày 
so với mẫu đối chứng.

CÁC CHỈ TIÊU VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG PENETRON®

CHỈ TIÊU
BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN
 THÍ NGHIỆM

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo Ngày

Phòng thí nghiệm/
 Tổ chức thực hiện

TÍNH THẤM

No. 94-6175 21/12/1994
Shimel and Sor Testing 
Laboratories Inc.

Tính thấm nước của bê tông có xử lý 
Penetron là thấp hơn đáng kể so với bê 
tông không được xử lý. Xử lý Penetron 
đã cải thiện đáng kể đặc tính chống 
thấm của bê tông.

No. 620497 1/4/1997
Rigas technical University, 
Dept. of Cons.

AASHTO/T260
Tại áp nước 1.0 Mpa (10 kg/cm2) => đạt 
cấp thấm W10 (thử áp tại mặt thuận)

Subfaculty: "" 
Bldg.Materi-
als"""

OCT 12730.5-84 Setsco Service PTE LTD.
Tại áp nước 0.80 Mpa (08 kg/cm2) 
=> đạt cấp thấm W8 (thử áp tại mặt 
nghịch)

No. B20297/
BSB/3A

15/7/1997 Setsco Service PTE LTD.

Thử cho bê tông mác 30, mức thử là 
3.0 kgf/ cm2, hệ số (m3/giây): mẫu đối 
chứng đạt 4.21 x 10-12; Mẫu rắc bột 
Penetron đạt 9.38 x 10-13

No. B20297/
BSB/3B

15/7/1997 Setsco Service PTE LTD.

Thử cho bê tông mác 30, mức thử 
là 3.0 kgf/ cm2, hệ số (m3/giây): mẫu 
đối chứng đạt 5.64 x 10-12; mẫu quét 
Penetron đạt 1.27 x 10-12

No. 98-12398 16/7/1998
Shimel and Sor Testing 
Laboratories Inc.

DIN 1048
Thử áp lực nước (tăng 1 bar mỗi 48 giờ): 
Đạt đến 16 bar, tương đương 156.79m 
(232psi), không thấy thấm.

No. 64-98 18/6/1998
Rigas technical University, 
Dept. of Cons.

GOST 12730.5-84

Thử áp lực nước, nhóm A đối chứng đạt 
5 Mpa, nhóm A xử lý Penetron đạt 12.7 
Mpa.
Thử áp lực nước, nhóm C đối chứng đạt 
7 Mpa, nhóm C xử lý Penetron đạt 8.0 
Mpa.

No.WJJ-04267/
No.JJ04267

9/3/2005
Tongji Institute For Survey 
on Constrution Quality

GB18445-2001

Thử nghiệm trong điều kiện đã loại bỏ 
lớp phủ Penetron bề mặt, thử nghiệm 
cả mặt thuận lẫn mặt ngược. Mẫu 
Penetron thử nghiệm tại mặt ngược 
cho thấy cải thiện độ kháng nước 300%, 
thử tại mặt thuận độ kháng nước cải 
thiện 466% so với mẫu đối chứng => 
vượt xa so với tiêu chuẩn nhu cầu => 
hiệu quả chống thấm vẫn rất cao ngay 
cả khi lớp phủ chống thấm bề mặt bị 
loại bỏ.

No. 303.897-1 5/8/2005
OFI: Technologies & 
Innovation GmbH

OENORM B 3303,
2002-09-01

Tại mẫu đối chứng nước thâm nhập sâu 
>100 mm. Tại mạch ngừng đứng phía 
trái của mẫu thử nước thâm nhập vào 
32 mm, phía phải thâm nhập 58 mm. 
Mạch ngừng ngang thâm nhập 22 mm.

No. 317-99 13/12/1999
Seal/ Laboratory of 
Building Materials, Riga 
Technical University

ISO 7031

Bề mặt bê tông xử lý Penetron bị phơi 
ra dưới chùm tia Gamma đều không bị 
ảnh hưởng về khả năng chống thấm. 
Khả năng chống thấm của mẫu thử vẫn 
tốt hơn mẫu đối chứng.

No. 95-387 24/1/1995
Shimel and Sor Testing 
Laboratories Inc.

Quan sát dưới kính hiển vi điện tử cho 
thấy Penetron đã cải thiện các vi cấu 
trúc của bê tông và khả năng chống 
thấm của bê tông.

128/C.C.
No. 57499

The Kingdom of Saudi 
Arabia

German specs. No. 
1048

Khi thử dưới áp lực nước cả 3 mẩu đều 
không bị thấm.

CÁC CHỈ TIÊU VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG PENETRON® ADMIXTM
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CÁC CHỈ TIÊU VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG PENETRON® ADMIXTM

CHỈ TIÊU
BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN
 THÍ NGHIỆM

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo Ngày

Phòng thí nghiệm/
 Tổ chức thực hiện

TÍNH KHÁNG 
TAN & 

ĐÓNG BĂNG

No. 05-4070A 10/10/2005
Sor Testing Laboratories, 
Inc., Cedar Grove, NJ

NY DOT method 
502-3P

Thử trên dung dịch Clorua Natri 3% theo 25 chu 
kỳ mẫu Penetron Admix rất bền chỉ mất 0.74% 
trọng lượng. Mẫu đối chứng mất tới 4.97% trọng 
lượng.

No. 06-3241 1/5/2006
Sor Testing Laboratories, 
Inc., Cedar Grove, NJ

NY DOT/ ASTM 
C-666

Mẫu A/B/C giảm 0.06/0.09/0.08 (bình quân 
0.08)% trọng lương, đạt độ bền 97.4/ 98.0/ 97.8 
(bình quân 97.7%)=> đạt rất cao/ tiêu chuẩn 
ASTM đòi hỏi độ bền tối thiểu 80%.

TÍNH THẤM

No. B22906/
DJ/1

1/5/1998 Setsco Service PTE LTD.
DIN 1048: Pt 5: 

1991
Tại cột áp 0.5 N/mm 27 ngày tuổi nước ngấm 
20mm, 29 ngày tuổi còn 10.6mm

No.A3747/
WCW

31/5/2001 Setsco Service PTE LTD. DIN 1045

Penetron Admix minh chứng việc giảm độ rỗng 
và tính thấm của bê tông. Hệ số thẩm của mẫu 
đạt 10-13 m/s. Đạt tiêu chuẩn DIN 1045 về kháng 
nước cho bê tông.

28/11/2002

Unit of Geo Technical 
Studies, Faculty of civil 
Engineering, University of 
ALEPPO, Syria.

Mẫu có Penetron Admix làm tăng rất cao khả 
năng kháng thấm ở cột áp 6-8 Bar (10-14 ngày 
sau khi xử lý).

ACCI 
REF.58324-

1/12/2002

The Australian CCI 
Properties of Types 
GP Cement Concrete 
Modified with Penetron 
Admix

ACCI Method
Mẫu đối chứng đạt 7.24 x 10-12 m/s trong khi 
mẫu xử lý đạt 1.76 x 10-12 m/s.

No.38/2005 29/6/2005

University of Bologna: 
Department of Earth 
Geological and 
Environment Sciences

Tại cột áp khí quyển mẫu XL đạt 1.82WMS và 
1.98WMT, mẫu đối chứng lên tới 3.60WMS và 
3.94WMT. Tại cột áp 700 và 2000 kPa, mẫu XL 
đạt 4.8 kPa=700 mm và 7.6 kPa=200 mm. Mẫu 
đối chứng: 15.3 kPa = 700 mm & 22.7 kPa-
2000mm

No.05-407A 10/10/2005
Sor Testing Laboratories, 
Inc., Cedar Grove, NJ

ASTM - D5084
Hệ số thấm của Penetron Admix chỉ có 2.45 x 10-
10 cm/s, mẫu đối chứng 3.66 x 10-8 cm/s.

No.06-1918 29/3/2006
Sor Testing Laboratories, 
Inc., Cedar Grove, NJ

NCHRP-244 
Methods

Kết quả chênh lệch giữa mẫu đối chứng và mẫu 
xử lý là 81.1%.

Politechika Karkowska 
(Technical University in 
Krakow)”

Tổ mẫu Penetron Admix (I) đạt W28 (1.0 Mpa), 
mẫu đối chứng đạt W8 (0.8 Mpa)
Tổ mẫu Penetron Admix (II) đạt W30 (3.0 Mpa), 
mẫu đối chứng đạt W9 (1.4 Mpa)

PHÂN TÍCH 
BẰNG TIA X

No.A3747/
WCW

31/5/2001 Setsco Service PTE LTD.

Bảng PP phân tích và quan sát này ta thấy có 
hệ thống các tinh thể khoáng phát triển kính 
đầy trong các bọng rỗng/ ống khí/ vết nứt co 
ngót/ vết nước rò, đem lại hiệu quả tăng bền 
bê tông.

No.A6127/
CHF

25/10/2002 Setsco Service PTE LTD.

Quan sát cho thấy xuất hiện dày đặc trong vết nứt 
hệ thống tinh thể dài dạng hạt thô, chủ yếu là từ 
Ca, O, Si/ Các tinh thể mảnh thân kim chủ yếu từ 
Ca, Si, O, AI, có thể là khoáng Ettringite.

ACCI REF. No. 
J060673 & 
J061037

1/12/2002

Hệ thống tinh thể xuất hiện do Penetron Admix 
hoạt hóa cùng quá trình thủy hóa xi măng, 
hàn kín các vết nứt, giảm độ thấm theo ngày: 
21/70/151 ngày => 88/20/12%

CÁC CHỈ TIÊU VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG PENETRON® ADMIXTM

CHỈ TIÊU
BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN
 THÍ NGHIỆM

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo Ngày

Phòng thí nghiệm/
 Tổ chức thực hiện

KHÁNG 
CLORUA

No.05-4070A 10/10/05
Sor Testing Laboratories, 
Inc., Cedar Grove, NJ

AASHTO-T-277

Mẫu bê tông có Penetron Admix chỉ có một 
lương clorua thâm nhập 750 charges passed/ 
coulombs trong khi mẫu đối chứng có tới 4130 
charges passed/ coulombs.

No.06-1918 29/3/2006
Sor Testing Laboratories, 
Inc., Cedar Grove, NJ

NCHRP-244

So với mẫu đối chứng hàm lượng Clorua thâm 
nhập trong mẫu Penetron là rất thấp, cả trong 
điều kiện bị phơi dưới tia cực tím (giảm 89% 
lượng clorua thâm nhập tại độ sâu 1 inch/ dưới 
1 inch gần như không có Clorua thâm nhập). 
Lượng nước thấm ở mẫu đối chứng là 2.92% so 
với mẫu xử lý là 0,6%

No.06-3241 1/5/2006
Sor Testing Laboratories, 
Inc., Cedar Grove, NJ

"60 ngày (sâu 0.50 đến 1 inch) hàm lượng Clorua 
là 24 mg/kg (0.09 lbs/ cu yard)

CƯỜNG ĐỘ NÉN

No.B22906/
DJ/1

1/5/1998 Setsco Service PTE LTD.
BS1881: Pt 166: 

1993
7 ngày tuổi đạt 34.0 N/mm2; 14 ngày tuổi đạt 
38.5 N/mm2; 28 ngày tuổi đạt 41.5 N/mm2;

No.B22906/
DJ/2

22/1/1998 Setsco Service PTE LTD.
BS1881: Pt 166: 

1993
56 ngày tuổi đạt 44.0 N/mm2

No.A3747/
WCW

31/5/2001 Setsco Service PTE LTD.
Số liệu thu được chỉ rõ: Penetron Admix không 
làm ảnh hưởng tiêu cực đến cường độ nén của 
bê tông.

No.58036 01/09/2002
The Australian Center for 
Construction Innovation of 
New South Wales

So với bê tông đối chứng vào lúc 3 ngày tuổi, bê 
tông Penetron Admix đạt cường độ 1.37 lần/ vào 
7 ngày tuổi đạt 1.3 lần.

No.58324 1/12/2002
The Australian Center for 
Construction Innovation of 
New South Wales

AS 1012.9

Các chỉ số cho thấy mẫu có Penetron Admix đạt 
cường độ cao hơn ở giai đoạn 3 đến 7 ngày tuổi so 
với mẫu đối chứng. So sánh về cường độ thì lượng 
bóng khí thấp trong bê tông tươi sẽ giúp nâng cao 
cường độ từ 3 ngày tuổi đến 91 ngày tuổi.

No.2003
CB1133

11/11/2003
Sirim Qas International 
Sdn.Bhd., Malaysia

MS26: Part 2: 1991

Sau 7 ngày mẫu có phụ gia đạt 25 MN/m2 trong 
khi mẫu đối chứng chỉ đạt 24.5 MN/mm2

Sau 28 ngày mẫu có phụ gia đạt 36 MN/m2 trong 
khi mẫu đối chứng chỉ đạt 34.5 MN/mm2

No.J#61707 1/12/2003
University of New South 
Wales: Australian CCI.

AS 1012.9
Cường độ bê tông (3 ngày/ 22.3 Mpa); (28 ngày/ 
39.6 Mpa); (91 ngày/ 43.5 Mpa).

No.2004
A102007

31/8/2004
Shanghai Research 
Institute of Bldg., Sciences

China standard

Có độ sụt tương đương với mẫu đối chứng, mẫu 
Penetron Admix lại làm tăng cường độ uốn và 
nén đồng thời làm giảm độ hấp thụ clorua cho 
bê tông.

Politechika Karkowska 
(Technical University in 
Krakow)

Sau 28 ngày tổ mẫu Penetron Admix (I) đạt 46 
Mpa mẫu đối chứng chỉ đạt 42 Mpa
Tổ mẫu Penetron Admix (II) đạt 45 Mpa, mẫu 
đối chứng chỉ đạt 43 Mpa

No.05-4070A 10/10/2005
Sor Testing Laboratories, 
Inc., Cedar Grove, NJ

ASTM-C39
Penetron Admix đã giúp gia tăng cường độ nén 
cho bê tông, cao hơn so với mẫu đối chứng.

No.06-3241 1/5/2006
Sor Testing Laboratories, 
Inc., Cedar Grove, NJ

NJ-DOT/ ASTM 
-C39

Kết quả tốt: 28 ngày tuổi, mẫu A/B đạt 
5290/5230 psi; 56 ngày tuổi, mẫu C/D đạt 
5880/5910 psi.

TÍNH KHÁNG 
TAN & 

ĐÓNG BĂNG
No.73/04 3/02/2004

Tallinn Technical University 
Testing Center;  
Buldg. Materials”Testing 
Labotories of the ICP.

COST 1018-90
COST 10060-87II 

method

Mẫu bê tông có Penetron Admix không thay 
đổi khối lượng trong khi các mẫu đối chứng 
mất đi 0.1% khối lượng. Chênh lệch về khả 
năng kháng áp giữa mẫu xử lý và mẫu đối 
chứng là 3%.
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CÁC CHỈ TIÊU VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG PENETRON® ADMIXTM

CHỈ TIÊU
BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN
 THÍ NGHIỆM

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo Ngày

Phòng thí nghiệm/
 Tổ chức thực hiện

ĐỘ DÃO No. 06-3241 1/5/2006
Sor Testing Laboratories, 
Inc., Cedar Grove, NJ

ASTM C-512

Đạt tiêu chuẩn bê tông chất lượng cao / 2 tháng 
tuổi: mẫu 1 & 2 đạt 1.05 x 106  và 1.08 x 106
Theo ACI Journal Proceedings 66 (12/12/68) 20 
năm tuổi: mẫu 1 &2 đạt 0.31 x 106 và 0.32 x 106

HÀN GẮN VẾT 
NỨT

ACCI 
REF.58324

1/12/2006

The Autralian Center for 
Construction Innovation; 
University of New South 
Wales

Khả năng tự hàn gắn của mẫu có Penetron 
Admix (giảm thấm 73%) cao hơn mẫu đối chứng 
(giảm thấm 35%).

THỜI GIAN 
NINH KẾT

ACCI 
REF.58324

1/12/2006
University of New South 
Wales: Austrailian CCI.

AS 1012.18

Thời gian ninh kết ban đầu của bê tông có xử 
lý ngắn hơn 20 phút so với bê tông đối chứng 
trong khi đó thời gian ninh kết cuối của mẫu 
xử lý ngắn hơn 45 phút => cho thi công nhiều 
thuận lợi.

CÁC CHỈ TIÊU VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG PENETRON® ADMIXTM

CHỈ TIÊU
BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN
 THÍ NGHIỆM

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo Ngày

Phòng thí nghiệm/
 Tổ chức thực hiện

TÍNH HẤP 
THỤ

ACCI 
REF.58324

1/12/2002
University of News South 
Wales: Austrailian CCI.

AS1012.21 & 
RTA-T362

Mẫu bê tông dùng Penetron Admix có độ hút 
thấm và độ AVPV thấp hơn so với mẫu đối chứng.
Mẫu bê tông dùng Penetron Admix giảm 60% 
chiều sâu nước thấm so với mẫu đối chứng.

No. ACCI 
REF.J#61707

1/12/2003
University of News South 
Wales: Austrailian CCI.

AS1012.21, 
AS3600

Đạt theo yêu cầu tiêu chuẩn.

No.06-1918 29/3/2006
Sor Testing Laboratories, 
Inc., Cedar Grove, NJ

NCH RP-244 
Methods

Mẩu xử lý giảm độ hấp thụ nước 80.2%/ mẫu xử 
lý bị phơi ngoài tia cực tím: giảm độ hấp thụ nước 
79.5%, giảm hấp thụ clorua tương ứng là 89.7% 
và 89.1%

Politechika Karkowska 
(Technical University in 
Krakow)

Trọng lượng nước hấp thụ của mẫu xử lý tổ I là 
-nw 4.7%, của mẫu đối chứng là -nw 6.7%
Trọng lượng nước hấp thụ của mẫu xử lý tổ II là 
-nw 4.5%, của mẫu đối chứng là -nw 6.6%

KHÁNG HÓA

ACCI 
REF.58324

1/12/2005
University of News South 
Wales: Austrailian CCI.

(AS 2350.14)
Độ bền Sunfat của mẫu bê tông xử lý Penetron 
Admix đạt cao hơn 1/3 so với tiêu chuẩn yêu cầu.

2004A102007 31/8/2006
Shanghai Research 
Institute of Bldg., Sciences

Kiểm tra khả năng kháng hóa của mẫu vữa trộn 
Penetron Admix được ngâm trong nhiều loại 
dung dịch suốt 60 ngày, cho thấy kết quả tốt hơn 
nhiều so với mẫu vữa đối chứng.

CO NGÓT KHÔ

ACCI REF. No. 
58324

1/12/2006

The Autralian Center for 
Construction Innovation; 
University of New South 
Wales

RTA(NSW) QA 
Specification B80, 

Classification 
B1,B2,C

Thấp hơn nhiều so với mức tối đa cho phép.

No.J#61707 1/12/2006
University of New South 
Wales: Austrailian CCI.

AS1012.13
Ngày tuổi 4/7/14/21/28/56/91 có độ sụt khô 
(microstrain) 121/169/269/355/404/530/598

No.06-1918 01/05/2006
Sor Testing Laboratories, 
Inc., Cedar Grove, NJ

DJ DOT Kết quả rất tốt so với yêu cầu của tiêu chuẩn.

KHÁNG BONG 
RỘP

No.05-4070A 10/10/05
Sor Testing Laboratories, 
Inc., Cedar Grove, NJ

ASTM-C672
Mẫu đối chứng bị bong rộp nặng/ Mẫu xử lý ảnh 
hưởng rất nhẹ trong dung dịch clorua canxi ở 
50 chu kỳ.

No.06-3241 29/3/2006
Sor Testing Laboratories, 
Inc., Cedar Grove, NJ

NCH RP-244 
Methods/ 

ASTM-C672

Thử ở 100 chu kỳ mẫu đối chứng bị bong rộp 
nặng/ Mẫu xử lý chỉ ảnh hưởng nhẹ.

ĐỘ SỤT

No.J#61707 11/12/2003
University of New South 
Wales: Austrailian CCI.

 Độ sụt đo được là 80mm.

ACCI 
REF.58324

1/12/2002
University of New South 
Wales: Austrailian CCI.

AS 1012.3.1
Kiểm tra độ sụt thực tế cho thấy Penetron Admix 
làm tăng chỉ số hoạt động của bê tông.

HÀM LƯỢNG 
KHÍ

ACCI 
REF.58324

1/12/2006
The University of South 
Wales.

AS 1012.4.2

Hàm lượng khí trong bê tông tươi có trộn 
Penetron Admix là 1.7% so với 3% của bê tông 
đối chứng.
Hàm lượng khí thấp hơn do bê tông đặc chắc 
hơn & sẽ ảnh hưởng tốt đến cường độ nén của 
bê tông.

ĐỘ CHẢY
ACCI 
REF.58324

1/12/2006
University of New South 
Wales: Austrailian CCI.

Độ chảy của bê tông có Penetron Admix là 3.2% 
thấp hơn so với  5.2% của bê tông đối chứng.

ĐỘ UỐN No.06-3241 1/5/2006
Sor Testing Laboratories, 
Inc., Cedar Grove, NJ

DJ DOT
Đạt tiêu chuẩn: 28 ngày tuổi: mẫu A/B đạt 4.65 psi 
x 106/ 4.61 x 106 psi, 56 ngày tuổi: mẫu C/D đạt 
5.42 x 106 / 5.47 x 106 psi.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH
ỨNG DỤNG 
PENETRON®
TẠI CÔNG TRƯỜNG
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