
PENETRON ADMIX™

KHỞI ĐẦU VỚI BÊ TÔNG BỀN VỮNG

T O T A L  C O N C R E T E  P R O T E C T I O N



Bảo vệ bê tông toàn diện.
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Ñ

Các dự án ngầm và trên mặt đất: Modera 
Coral Gables, Miami, Florida USA.
Là một tòa nhà trung - tầng có 237 căn 
hộ cao cấp (với các cửa hàng bán lẻ trên 
đường phố), phía trên ba tầng đỗ xe và một 
hồ bơi lớn ở tầng bốn, tòa nhà Modera Coral 
Gables có sáu tầng là khu dân cư. Với các 
hạng mục xây dựng dưới mực nước ngầm 
1,6m (5'), PENETRON ADMIX™ đã được sử 
dụng cho tất cả các kết cấu bê tông; bãi đỗ 
xe ba tầng, các kết cầu sàn và vách tường. 
Khu hồ bơi ở tầng 4 cũng đã được xử lý bằng 
PENETRON ADMIX™.

Có những đặc tính hàng đầu.
Trộn dễ dàng trong quá trình trộn bê tông và không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, PENETRON ADMIX™ trở thành một 
phần không thể tách rời của khối khoáng bê tông phức hợp và không thay đổi tính năng trong suốt tuổi đời của bê tông.

Qua các thí nghiệm và cải tiến thường xuyên, PENETRON ADMIX™ được thiết kế để bảo vệ bê tông trong môi trường 
khắc nghiệt nhất.

PENETRON ADMIX ™ thể hiện tính năng nổi bật.
• Chịu được điều kiện áp suất thủy tĩnh cao.

• Có tính năng “tự hàn gắn” cho vết nứt lên tới 0.4 mm.

• Giúp tăng cường độ chịu nén của bê tông.

• Không độc hại và không chứa VOC (NSF 61 - Chứng nhận cho hạng mục chứa nước uống).

• Kháng hóa chất (pH 3 – 11).

• Giảm đáng kể sự xâm nhập Chloride và Cacbonat.

• Kháng hiệu quả phản ứng silica-kiềm (ASR).

• Ngăn cản sự ăn mòn cốt thép.

• Không cản hơi nước; cho phép bê tông thở.

• Chống lại sự tấn công của sulfate.



PENETRON ADMIX™ là loại phụ gia bê tông giảm tính thấm (PRAH) kinh tế và hiệu quả nhất, đã 
được xác định bằng các thử nghiệm chứng minh bởi Học viện bê tông Hoa Kỳ (ACI). Theo tính 
năng PRAH, PENETRON ADMIX™ sẽ bảo vệ toàn diện cho bê tông tránh bị hư hại gây ra do tác 
động của acid, chu kỳ đóng băng - tan băng và sự ăn mòn ở điều kiện áp suất thủy tĩnh cao.

Cho thêm PENETRON ADMIX™ vào trong quá trình trộn có thể làm gia tăng đáng kể độ bền và 
tuổi thọ của bê tông.

Đóng gói:
PENETRON ADMIX™ được đóng gói sẵn 
theo các khối lượng khác nhau:

➤    18 kg (40 lbs.)/bao

➤    25 kg (55 lbs.)/thùng

➤    3 kg (6.6 lbs.)/bao tự hủy

➤    Đóng gói theo yêu cầu (số lượng lớn)

1.   Gia tăng độ bền và vòng đời của bê tông đến 
60 năm và hơn thế nữa.

2.  Không cần phải sử dụng thêm một lớp bảo vệ 
bề mặt cho bê tông nào nữa.

3.  Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng - bảo vệ bê tông 
suốt vòng đời.

4.  Giảm thời gian thi công trên công trường.
5.  Không đòi hỏi nghiêm ngặt tỷ lệ nước / xi măng 

hoặc khối lượng xi măng khi sản xuất bê tông.

6.   Dễ dàng trộn vào bê tông trong quá trình đổ bê tông.
7.   Không tạo vệt màu đảm bảo chất lượng và tính năng.
8.   Đóng gói vào các bao tự huỷ giúp định lượng và 

trộn dễ dàng.
9.   Sản phẩm đạt tiêu chuẩn “Xanh” góp thêm điểm 

để đạt chứng nhận dự án thân thiện với môi 
trường - LEED. 

10. Không có vấn đề gì vì tính không tương hợp với các 
phụ gia bê tông khác, như phụ gia siêu hóa dẻo, 
phụ gia chậm ninh kết v.v.

Các lợi ích của PENETRON ADMIX™.
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PENETRON ADMIX™: Giải pháp cho bê tông.
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PENETRON ADMIX™ hoạt động như thế nào?

Tính khoa học đằng sau công nghệ PENETRON.
Phụ gia PENETRON ADMIX™ bao gồm các thành phần là xi măng 
Portland và các hoạt chất độc quyền khác.
Các thành phần hoạt tính của phụ gia PENETRON ADMIX™ phản ứng với độ ẩm của bê tông tươi và bán thành 
phẩm hình thành sau quá trình thủy hóa xi măng. Phản ứng hóa học này tạo thành các tinh thể không tan 
chèn kín các vết nứt nhỏ, lỗ rỗng và các mao quản ngăn cản nước hoặc chất lỏng ở mọi hướng. Nhờ đó bảo 
vệ bê tông khỏi bị hư hại ngay cả điều kiện môi trường khắc nghiệt. 

GIẢI PHÁP VI MÔ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VĨ MÔ.

Bởi vì nước và các chất lỏng có hại gốc nước thâm nhập vào bê tông chủ 
yếu qua sự hấp thụ mao dẫn và áp suất thủy tĩnh, do đó cần phải có “giải 
pháp cấp độ phân tử”. Công nghệ chống thấm tinh thể PENETRON đã được 
phát triển và tối ưu nhiều năm qua thông qua thử nghiệm siêu vi một cách 

cẩn thận. Kết quả đã chứng minh sự thành công của chúng tôi.

Bền vững trong thời tiết băng giá: Nhà thờ Thiên chúa giáo Savior và Cầu đi bộ ở Moscow, Nga.

Việc cải tạo và nâng cấp toàn diện phần nền móng của một Nhà thờ và cây cầu kết nối nổi tiếng - điểm du lịch được ưa 
thích ở Nga -  đã được thực hiện có sử dụng PENETRON ADMIX™ để đảm bảo kháng lại chu kỳ đóng băng-tan băng. Ñ

Hình ảnh phóng đại 5.000 lần
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Sau đây là cơ chế hoạt động 
của công nghệ PENETRON:

1.  PENETRON ADMIX™ được thêm vào bê tông ngay ở 
lúc trộn. Do đó phụ gia PENETRON được phân tán 
hoàn toàn trong hỗn hợp.

2.  Các thành phần hoạt tính PENETRON phản ứng với 
nước (và với hydroxit canxi, nhôm và các oxit kim loại 
khác trong bê tông) tạo thành tinh thể không tan 
trám đầy các vết nứt, lỗ xốp và mao quản có kích 
thước đến 400 micron (0.4 mm). PENETRON 
ADMIX™ là phần gắn liền với khối bê tông phức 
hợp; sự phát triển của các tinh thể diễn ra trong 
toàn bộ kết cấu bê tông.

3.  Các phân tử nước (và các hóa chất có hại) không thể 
xâm nhập vào bê tông. Tuy nhiên, không khí vẫn có 
thể xuyên qua và bê tông có thể thở được. Điều này 
tránh sự gia tăng áp suất thủy tĩnh.

4.  Khi không có độ ẩm, PENETRON vẫn nằm chờ bên 
trong bê tông. Lúc có độ ẩm trở lại, quá trình trám 
kín tái hoạt động một cách tự động tự tạo khả năng 
tự hàn gắn cho bê tông.

Thiết kế đặc thù và có độ bền:  
Toà nhà Strauss Daly, Durban, Nam Phi.

Một thiết kế hiện đại và ấn tượng, tòa nhà 
Strauss Daly có nét đặc trưng là bề mặt được 
đúc bằng những mảng bê tông lớn tạo nên nét 
nổi bật trên một ngọn đồi cao. Bê tông được 
sử dụng cho cấu trúc mặt ngoài đầy ấn tượng 
của tòa nhà và sàn tầng hầm đều được xử lý 
bằng PENETRON ADMIX™ để chống lại sương 
muối thổi vào từ Ấn Độ Dương.

Ñ

Kết cấu bê tông được 
bảo vệ chống lại sự xâm 

nhập của độ ẩm.

Bê tông ninh kết và được bảo vệ 
hoàn toàn bằng PENETRON.

PENETRON ADMIX™ được thêm vào 
ngay lúc trộn bê tông.

1 2

3 4

Công nghệ tinh thể được kích 
hoạt khi có xuất hiện ẩm độ.

Thêm vào hỗn hợp bê tông.
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Các nguyên nhân chính gây hư hỏng bê tông.

VẬT LIỆU ĐA NĂNG. Bê tông là vật liệu nhân tạo phổ biến 
nhất trên thế giới đã biến đổi các thành phố hiện đại trên 
toàn cầu từ phát triển các vùng đất theo chiều rộng thành 
các xã hội phát triển theo chiều cao. 

Bê tông là một khối lớn đặc chắc nhưng vẫn tồn tại các lỗ 
rỗng do các vết nứt. Các hóa chất gốc nước có thể thấm vào 
bê tông qua lỗ rỗng, vết nứt siêu nhỏ và các mao quản gây 
nên hàng loạt vấn đề như hư hỏng bê tông và các cốt thép 
gia cố.

Tối ưu hóa bê tông gia tăng độ bền.

Thép bị ăn mòn; các 
chất rỉ sét tạo nên lực 
giãn nở gây nứt, tách lớp 
và phá vỡ.

Nước ở bên trong 
bê tông hóa thành 
băng và gây giãn 
nở thể tích.

Áp suất giãn nở gây nứt 
vỡ bê tông.

Khi băng tan, nước 
chảy vào sâu bên trong 
bê tông và chu kỳ đóng 
băng - tan băng xảy ra.

Các loại muối dùng cho 
đường giao thông và 
chất khử băng sẽ làm 
tăng quá trình hư hỏng.

Phản ứng silica tính 
kiềm (ASR) là dạng phổ 
biến nhất của phản ứng 
cốt liệu kiềm (AAR) gây 
ra giãn nở và làm nứt 
bê tông.

Khi cốt liệu giãn nở, nó 
tạo thành dạng gel làm 
gia tăng thể tích khi 
gặp nước. Áp suất giãn 
nở là nguyên nhân gây 
nứt bê tông.

Bê tông mất cường độ 
và sau đó bị hư hỏng.

Bê tông tiếp xúc với 
hóa chất như chlorides, 
sulfates và acids.

Các hóa chất này hòa 
tan trong nước và đi 
vào trong bê tông.

Phản ứng hóa học 
gây nên vết nứt và 
làm giảm khối lượng 
cũng như làm hỏng 
bê tông.

Phản ứng hóa học 
diễn ra theo thời gian 
giữa xi măng có tính 
kiềm và các silica 
hoạt tính vô định hình 
trong cốt liệu.

Tác động 
hóa chất

Mỗi khi bắt đầu, khó 
xác định chỗ mở rộng 
bị hư hại đối với cốt 
thép gia cố.

Ăn mòn Cốt thép của bê tông 
gia cố lực kéo.

Nước (chứa hóa chất ăn 
mòn) thâm nhập thông 
qua vết nứt, lỗ rỗng và 
lỗ xốp.

Chu kỳ 
đóng băng 
- tan băng

Phản ứng 
cốt liệu 
kiềm
(ASR/
AAR)
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PENETRON ADMIX™:  
Điểm nổi bật cho bê tông có độ bền.

Gần đây một dự án sau 2 năm nghiên cứu đã hoàn thành bởi một phòng thí 
nghiệm độc lập thử nghiệm ảnh hưởng của PENETRON ADMIX™ về độ bền 
bê tông.

Các thử nghiệm bao gồm đo cường độ nén, độ co ngót khô, tính thấm, kháng 
sulfate, kháng chloride, kháng chu kỳ đóng băng - tan băng, khả năng tự 
hàn gắn vết nứt, kiểm tra sự hình thành tinh thể bằng kính hiển vi và điều 
quan trọng nhất là tính toán khả năng cải tiến của tuổi thọ bê tông khi sử 
dụng PENETRON ADMIX™.

Mặc dù thông số thử nghiệm ASTM C1556 
với nồng độ chloride 4.7 cao hơn môi 
trường nước biển thông thường, bê tông 
có sử dụng PENETRON ADMIX™ có tuổi 
thọ đến 60 năm hoặc cao hơn so với bê 
tông truyền thống (trước khi bị ăn mòn).

Một thử nghiệm sự di chuyển chloride với 
xi măng CEM III/A với cấp phối bê tông 
bền vẫn duy trì hơn 40 năm tuổi thọ với 
PENETRON ADMIX™.

Kết quả thử nghiệm cho thấy rằng PNETRON 

ADMIX™ loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng 

silica fume, chất ức chế ăn mòn và phụ gia 

cuốn khí.

Để đạt được bê tông có độ 
bền, đặc biệt trong điều 
kiện môi trường khắc 
nghiệt, các tính chất như 
tính thấm rất thấp, tính co 
ngót thấp, khả năng tự 
hàn gắn - thì việc bảo vệ 
chống lại sự tấn công hóa 
chất phải được quan tâm.

Kết quả thử nghiệm cho thấy tính cải thiện về độ bền bê tông.

Các mục
thử nghiệm.

Các lợi ích
gia tăng.

Co ngót khô
(Thay đổi chiều dài sau 1 năm
mm/m)

< 24 Giảm co ngót và nứt

Kháng Sulfate
(ASTM C1012-12)

Không có
co ngót nội

Không bị nứt do
tấn công sulfate

Hệ số phân tán
chloride (m2/s)
(ASTM C1556-04)

< 45%
Hệ số phân tán chloride
thấp, kéo dài tuổi thọ
kết cấu.

< 10.53%
so với mẫu đối chứng

Giảm tính thấm
(DIN 1048)

Tinh thể hoạt tính
giảm tính thấm.

Khả năng hàn gắn vết nứt
(Độ rộng của vết nứt) ≤ 0.4mm Bê tông tự hàn gắn

cho các vết nứt mới.

Cường độ nén
(MPa) 13% Tăng cường độ

Tăng tuổi thọ
(năm)

Không cần dùng chất
ức chế ăn mòn

TỔNG QUAN về các THỬ NGHIỆM.

Không cần dùng
phụ gia cuốn khí.

Lợi ích của bê tông 
sử dụng PENETRON 
ADMIX™ so với bê 
tông không phụ gia.  

Sự thay đổi chiều dài, thử nghiệm
chu kỳ đóng băng - tan băng (%)
(NCH 2185 of 92)

91%

Đến 60 năm
so với mẫu đối chứng



Phụ gia
gốc tinh thể 
thế hệ thứ 3.
Khi thêm phụ gia PENETRON 
ADMIX™ vào trong bê tông sẽ 
giảm tính thấm nhờ hàn gắn hoàn 
toàn các vết nứt siêu nhỏ, lỗ rỗng 
và mao quản, bảo vệ rất hiệu quả 
cho bê tông chống lại sự xâm 
nhập của nước và các yếu tố gây 
hư hỏng ngay cả điều kiện áp suất 
thủy tĩnh cao.

Giờ đây với thế hệ thứ 3, 
PENETRON ADMIX™ tiếp tục được 
tối ưu mang lại tính năng ưu việt 
trong công nghệ. Không ảnh hưởng 
đến cường độ nén, độ sụt hoặc thời 
gian ninh kết của bê tông.

Mang lại
bê tông
có độ bền. 
Mối quan tâm đầu tiên khi thiết kế 
cấp phối bê tông theo cách truyền 
thống là kháng ứng suất cơ học, 
cường độ,... Trong những năm 
gần đây, độ bền trở nên là yếu tố 
quan trọng không kém. Các thử 
nghiệm và kinh nghiệm chỉ ra 
rằng độ bền không thể đạt trừ khi 
tối ưu tỷ lệ nước / xi măng, bê tông 
cường độ cao hoặc hàm lượng bọt 
khí so xi măng thích hợp.

Tuổi thọ
đến 60 năm 
hoặc hơn. 
Độ bền bê tông trong môi trường 
khắc nghiệt là nhờ tính thấm và 
co ngót rất thấp, khả năng tự hàn 
gắn và chống lại sự tấn công của 
hóa chất. PENETRON ADMIX™ 
ứng dụng công nghệ mang lại 
các tính chất như trên. Các kết 
quả thí nghiệm gần đây cho thấy 
sử dụng PENETRON ADMIX™ có 
thể mang lại tuổi thọ bê tông đến 
60 năm cho các loại bê tông như 
CEM II/B-P, CEM II/B, CEM II/B-S 
và CEM III/A trong điều kiện môi 
trường khắc nghiệt trước khi bắt 
đầu ăn mòn.
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Tuổi thọ của bê tông theo dự kiến (theo định luật Flicks)

Mẫu trộn 1: mẫu đối chứng không có PENETRON ADMIX™ Mẫu trộn 2,3 : mẫu thử nghiệm có sử dụng PENETRON ADMIX™
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PENETRON ADMIX™: Công nghệ chống thấm tinh thể 
hàng đầu mang lại độ bền cho bê tông.



9

Kiểu kết cấu đẹp và bền: Arena Fonte Nova, Salvador, Brazil

Là sân vận động, địa điểm tổ chức lễ hội bóng đá World Cup FIFA năm 2014, nơi gần với biển 
Đại Tây Dương. Đây là một khu phức hợp đa năng dành cho các sự kiện thể thao và văn hóa 
có sức chứa 55.000 chỗ ngồi, bãi đỗ xe hơi chứa 2.000 chiếc, khu ăn uống và 12 thang máy. Sử 
dụng PENETRON ADMIX™ cho sàn tầng hầm và bể nước để đảm bảo kết cấu lâu bền.

Ñ

Độ bền: Ga xe lửa trung tâm 
Samara ở Nga.

Nhà ga xe lửa mới được xây đựng, 
thay thế cho toà nhà đã được xây 
vào năm 1876, có đặc điểm nổi 
bật là một trong những nhà ga 
và khách sạn cao nhất châu Âu 
(93m/307feet). PENETRON ADMIX™ 
đã được dùng để chống thấm cho 
các kết cấu ngầm (bao gồm đường 
hầm đi bộ, nền móng và tầng hầm).

Ñ

Kéo dài tuổi thọ:
Các thí nghiệm nổi bật gần đây chỉ 
ra PENETRON ADMIX™ (như phụ gia 
giảm tính thấm trong điều kiện áp 
suất thủy tĩnh) có thể tăng tuổi thọ 
của kết cấu bê tông trong điều kiện 
môi trường khắc nghiệt lên tới 60 
năm hoặc nhiều hơn.

Ñ



Tính thấm

Tối ưu tỷ lệ nước / xi măng là điều 
kiện chủ yếu để đạt được các tính 
năng bê tông theo yêu cầu, tính thấm 
là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến 
độ bền bê tông: càng giảm tính thấm 
có nghĩa là gia tăng độ bền. 
PENETRON ADMIX™ giảm vết nứt co 
ngót và hàn kín các vết nứt siêu nhỏ. 
Nó cung cấp khả năng tự hàn gắn vết 
nứt (lên đến 0.4mm) trong suốt tuổi 
đời của cấu trúc. Cuối cùng, theo như 
hướng dẫn của Học viện bê tông Hoa 
Kỳ (ACI) về giảm tính thấm của bê 
tông cho điều kiện thủy tĩnh (PRAH), 
thì chất phụ gia của chúng tôi có thể 
giảm tính thấm đến 70% hoặc thậm 
chí còn hơn thế.K

Kháng ăn mòn cốt thép

Sự ăn mòn thép là quá trình điện hóa 
xảy ra do chênh lệch điện thế giữa thép 
và khối xi măng bao quanh. Sự ăn mòn 
thép do Chloride tấn công là một trong 
những yếu tố quan trọng nhất ảnh 
hưởng đến độ bền bê tông. Bê tông có 
sử dụng lượng nhất định PENETRON 
ADMIX™  sẽ giảm đáng kể sự tấn công 
chloride thông qua thử nghiệm gia 
tăng xâm nhập chloride RCPT theo tiêu 
chuẩn ASTM C-1202 và AASHTO T-277 .

Tính chất tự hàn gắn

PENETRON ADMIX™ là sản phẩm 
gốc nước phản ứng với độ ẩm và các 
khoáng chất trong bê tông tạo thành 
các tinh thể chèn kín các vết nứt và 
lỗ rỗng. Điều này giúp bê tông có khả 
năng tự hàn gắn vết nứt vĩnh viễn. Mỗi 
khi độ ẩm đi vào, PENETRON ADMIX™ 

phát triển hình thành các tinh thể mới 
có thể trám kín các vết nứt siêu nhỏ 
mới tạo ra.

Kháng chu kỳ đóng băng - 
tan băng

Ở vùng khí hậu lạnh, chu kỳ đóng băng 
- tan băng là nguyên nhân chính gây 
hư hại các kết cấu bê tông lộ thiên 
(cầu, đường,..). Sự tăng thể tích của 
nước đóng băng ở trong bê tông sẽ gây 
ra ứng suất nội dẫn đến nứt bê tông và 
khi tan ra nước sẽ thấm sâu hơn vào 
các vết nứt mới hình thành. Quá trình 
cứ lặp lại sẽ gây hư hỏng nặng bê tông. 
Các thử nghiệm với Penetron Admix 
cho bê tông cho thấy giảm đến 90% 
chiều dài thanh vữa do chu kỳ đóng 
băng - tan băng.

Cường độ bê tông

Tùy thuộc vào cường độ thiết kế của bê 
tông, PENETRON ADMIX™ có thể  giúp 
tăng thêm cường độ.

Kháng acid

Khi bị acid tấn công ở một vài dự án gặp 
phải hiện tượng phá huỷ từ từ khối bê 
tông phức hợp dẫn đến ảnh hưởng kết 
cấu. PENETRON ADMIX™ là giải pháp 
đề nghị để bảo vệ chống lại sự tấn công 
của hóa chất (pH 3 – 11) và là giải pháp 
thích hợp, phổ biến cho các nhà máy xử 
lý chất thải. 

Gia tăng tính năng cho bê tông.

Một tính chất chủ yếu ảnh hưởng đến độ bền của bê tông là tính 
thấm do nước, khí CO2, chloride, sulfates và các chất gây hại khác. 
Độ bền tăng lên nhờ giảm sự xâm nhập các chất gây hại như ví dụ 
minh họa sau đây, nhấn mạnh PENETRON ADMIX™  giúp gia tăng 
độ bền nhờ cải thiện nhiều tính chất của bê tông.

PENETRON ADMIX™ cải thiện bê tông tốt hơn.
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Phát triển tính năng chống thấm: Trung tâm Brickell Citi 
Centre, Miami, Florida USA.

Một dự án lớn (3.7 hecta) ở trung tâm tài chính quận 
Miami, PENETRON ADMIX™ được dùng cho kết cấu 
ngầm dưới đất và cả bãi đỗ xe ở nơi đông đúc.

Ñ



Phản ứng silica - kiềm (ASR)

Dễ bị phản ứng với tính kiềm (Na2O và 
K2O) từ xi măng hoặc các nguồn khác, 
một số cốt liệu gây ra phản ứng giãn nở 
gây nứt và phá hủy. Các hư hỏng thường 
xảy ra do:
1) Bê tông bị ẩm ở mức cao,
2) Xi măng có hàm lượng kiềm cao hoặc 
kiềm từ các thành phần cốt liệu khác,
3) Cốt liệu chứa các thành phần phản 
ứng kiềm.
PENETRON ADMIX™ loại bỏ độ ẩm trong bê 
tông, do đó ngăn cản phản ứng ASR xảy ra.

Sự tấn công của sulfate

Sự tấn công bởi sulfate là thường xảy 
ra ở nơi mà nước có chứa sulfate thấm 
vào bê tông. Phản ứng này chắc chắn 
gây ra sự thay đổi về thành phần và cấu 
trúc bên trong bê tông. Những thay đổi 
này bao gồm vết nứt mở rộng ra và 
làm mất kết nối giữa vữa xi măng và 
cốt liệu, do lực giãn nở gây ra. Các thử 
nghiệm cho thấy bê tông có sử dụng 
PENETRON ADMIX™ thì chịu được 
dung dịch muối sulfate, không có thay 
đổi chiều dài do giãn nở. Các mẫu bê 
tông đối chứng với cùng điều kiện muối 
sulfate cho thấy có thay đổi đáng kể về 
chiều dài và bị hư hỏng.

Hiện tượng cac-bon hóa

Khi CO2 phản ứng với canxi hydroxit trong 
bê tông sẽ tạo nên canxi cacbonat, 
CO2. CO2 hòa tan trong nước thành acid 
cacbonic và tấn công bê tông làm giảm 
tính kiềm của nó. PENETRON ADMIX™ 
trám kín các mao quản và bảo vệ các 
cốt thép.

Kháng được áp suất thủy tĩnh: Làng Địa Trung Hải, Katerini, Hy lạp 

Khu làng du lịch sử dụng PENETRON ADMIX™ bảo vệ các kết cấu ngầm chống lại điều 
kiện môi trường nước biển. Các kết cấu được chống thấm lâu dài có diện tích 54.000 
square yards (45.000 m2) với một số hạng mục dưới mực nước biển.

Ñ
Ñ

Qui mô lớn và chống thấm: Estadio Kleber Andrade, Cariacica (Espirito Santo), Brazil.

Sân đá bóng này đã được xây lại toàn bộ để tổ chức FIFA World Cup 2014 có sức chứa 45.000 
khán giả; có kết cấu với bệ đỡ nằm trên mặt đất, sàn tầng hầm và cấu kiện thấp hơn.
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Lượng nước yêu cầu

PENETRON ADMIX™ không 
ảnh hưởng đáng kể đến 
lượng nước trong bê tông.

Khả năng thi công

Các thí nghiệm cho thấy   
không ảnh hưởng đáng kể 
đến tính dễ đổ của bê tông 
khi sử dụng PENETRON 
ADMIX™.

Thời gian ninh kết

PENETRON ADMIX™ cho 
thấy không ảnh hưởng 
thời gian ninh kết bê 
tông.

Qua nhiều năm ứng dụng thực tế và các thí nghiệm được thực hiện liên tục, cho thấy PENETRON 
ADMIX™ không ảnh hưởng ngược lại đối với các tính chất của bê tông. Sau đây là một số điểm liên 
quan về tính năng bê tông và PENETRON ADMIX™:

Các loại bê tông sử dụng PENETRON ADMIX™:

Sử dụng PENETRON ADMIX™ cho bê tông thương phẩm.

Bê tông thương phẩm
PENETRON ADMIX™ có thể trộn ở trạm 
bê tông, tăng cường độ bền và tính 
chống thấm mà không tăng thêm chi 
phí nhân công.

PENETRON ADMIX™ - Ứng 
dụng hiệu quả cho bê tông 
phun (PAES)
PENETRON ADMIX™ được định lượng 
trong lúc trộn mẻ bê tông và ứng dụng 
cho bê tông phun.

Rất thích hợp sử dụng cho các dự án 
đường hầm, PAES sẽ tạo các mái vòm 
chống thấm tự chịu tải. Các lớp vữa bê 
tông phun cho đường hầm được phun có 
độ dày 150 mm (6”) theo kiểu phun đơn.

Bê tông đúc sẵn
Do bê tông được chống thấm ngay từ 
đầu và có giải pháp gia tăng độ bền cho 
bê tông đúc sẵn (bê tông bể nước, ống 
dẫn, hệ thống xả nước và bể nước 
ngầm,...) PENETRON ADMIX™ giúp tiết 
kiệm thời gian và chi phí khi sản xuất 
bê tông.

Các loại bê tông khác
PENETRON ADMIX™ có thể sử dụng cho 
tất cả các loại bê tông khi cần thêm các 
phương pháp bảo vệ như bê tông đổ dưới 
nước, bê tông tự chảy, bê tông khối lớn, 
bê tông cường độ cao, bê tông dùng fly 
ash (HVFAC),...



Trạm trộn bê tông tươi /
xe trộn khô theo mẻ trộn

Đổ PENETRON ADMIX™ vào bồn 
quay của xe bê tông cùng với 60-
70% của lượng nước yêu cầu cấp 
phối và khoảng 136 – 227 kg (300 – 
500 lbs). Trộn đều tất cả các vật liệu 
khoảng 2 - 3 phút để PENETRON 
ADMIX™ phân bố đều trong hỗn hợp, 
sau đó thêm các phần còn lại vào 
xe bồn theo quy trình trộn bê tông 
thông thường.

Trạm trộn bê tông tươi / 
trộn trên trạm trung tâm

Trộn trước PENETRON ADMIX™ với 
nước tạo thành dạng vữa lỏng (ví dụ 
trộn 18 kg/40 lbs. bột với 22.7 lit/6 
gallons nước). Đổ lượng phụ gia này 
vào xe bồn. Các vật liệu như cốt liệu, 
xi măng và nước được định lượng và 
trộn trong cối trộn trung tâm theo 
quy trình chuẩn về trộn bê tông và 
trừ bớt lượng nước đã dùng để trộn 
với PENETRON ADMIX™.

Đổ tất cả vào xe bồn và trộn ít nhất 5 
phút để đảm bảo phụ gia được phân 
bố đồng đều.

Nhà máy bê tông đúc sẵn

Đổ PENETRON ADMIX™ vào đá và 
cát, trộn đều 2-3 phút trước khi thêm 
xi măng và nước. Toàn bộ khối lượng 
hỗn hợp bê tông được trộn theo quy 
trình tiêu chuẩn về trộn bê tông. 

Liều lượng sử dụng: 0.8 - 1.0% 
theo khối lượng xi măng

Các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật của 
PENETRON sẽ tư vấn về liều lượng sử 
dụng và cung cấp đầy đủ thông tin để 
mang lại kết quả tối ưu cho bê tông 
phục vụ cho dự án của khách hàng.

`

Tương thích với tính dễ thi 
công của các chất phụ gia

Các loại phụ gia có tính thi công 
chuẩn như siêu hóa dẻo, đóng 
rắn nhanh,... đều tương thích với 
PENETRON ADMIX™. Nên tiến hành 
thử nghiệm theo yêu cầu dự án để 
đảm bảo kết quả yêu cầu.

Tương thích với các loại
vật liệu là chất độn xi măng

Bê tông có PENETRON ADMIX™ 
thông thường bao gồm thành phần 
chất độn thay thế xi măng như 
pozzolands, flyash, GGBS, silica 
fume... vẫn hình thành các tinh thể 
từ phản ứng hoạt tính nhờ vào các 
thành phần của PENETRON ADMIX™ 
ngay cả hỗn hợp có chứa phần trăm 
chất độn cao.
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Quy trình hướng dẫn trộn điển hình:

Giải quyết vấn đề tiến độ thi công: Sân bay quốc tế Bangalore, Ấn độ.

Do yêu cầu tiến độ xây dựng trong thời gian ngắn, ban quản lý dự án 
quyết định chuyển qua sử dụng PENETRON ADMIX™ sau khi loại bỏ 
dùng màng PVC- tiết kiệm khoảng thời gian 3 tháng so với kế hoạch.

PENETRON ADMIX™ được thêm vào bê tông ở ngay ở lúc trộn. Quy trình trộn chính xác 
do trạm trộn đưa ra.

Thiết kế bê tông tối ưu.
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Giải pháp hiệu quả về giá thành từ PENETRON 
nhờ ngăn ngừa vết nứt của ngân sách dự án. 

Thiết kế phù hợp: Khu tổ hợp thể thao Kallang, Singapore.

Với thiết kế phù hợp cho các môn thể thao bóng đá / bóng bầu 
dục, bóng gậy cricket và các môn điền kinh, sân vận động 
quốc gia mới nổi bật với các tổ hợp thể thao đa năng. Các 
hạng mục bê tông ngầm cũng như bãi đỗ xe, khu thể thao 
dưới nước và các sảnh có thác nước đã sử dụng PENETRON 
ADMIX™ để mang lại độ bền tối ưu và chống thấm.

Cam kết của chúng tôi
      đảm bảo cho dự án giữ đúng tiến độ.

Tối ưu hóa và tối ưu hóa thêm nữa. Tính năng hoàn hảo của PENETRON 
ADMIX™ trong bê tông là kết quả của các thử nghiệm nhất quán và được  
chứng minh cả điều kiện phòng thí nghiệm và thực tế công trường. Để mang 
lại các cấp phối tối ưu cho các dự án của bạn chúng tôi sẽ bắt đầu với các kế 
hoạch và thảo luận về các mục tiêu đề ra. PENETRON ADMIX™  hoàn toàn 
tương thích với các loại phụ gia thi công và không ảnh hưởng đến cường độ 
bê tông cũng như các tính năng khác. 

Từ nhà máy đến dự án. Sản phẩm PENETRON phù hợp với các tiêu 
chuẩn chất lượng và môi trường bao gồm và không hạn chế ISO 9001, ISO 
14001, NSF 61, DWI, Singapore Green Label CE mark, GB-18445.

Sự lựa chọn với giá thành hiệu quả. Dùng PENETRON ADMIX™  là giải 
pháp tiết kiệm chi phí cho dự án ngay từ lúc khởi công: dễ định lượng và trộn 
đều nhờ vào các túi đóng gói tự hòa tan cải tiến. Điều này giảm đáng kể chi 
phí khác và đảm bảo tiến độ thi công. Được xem là giải pháp chống thấm 
bê tông hàng đầu, PENETRON ADMIX™ cung cấp bê tông có độ bền cao và 
không cần dùng hệ thống chống thấm theo truyền thống như màng chống 
thấm và lớp phủ.

Xem xét về tuổi thọ của kết cấu. Các kết cấu sử dụng PENETRON 
ADMIX™ giúp loại trừ công tác bảo trì và chi phí sửa chữa, tiết kiệm tiền và 
không phải bảo trì kết cấu lên đến 60 năm hoặc hơn.

Nhà máy xử lý nước thải ở vùng xa: Wilderness, Virginia, USA.

Việc nâng cấp toàn diện nhà máy xử lý nước thải ở vùng xa 
xôi nằm trên bờ của vịnh Chesapeake gồm các bồn, hệ 
thống lọc và hệ thống đầu mối khác cần phải tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định về môi trường. PENETRON 
ADMIX™ được thêm vào để bảo vệ bê tông khỏi các hóa chất 
độc hại có trong tất cả các nhà máy xử lý nước thải.
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Giải pháp không độc hại: Clough Commons, 
Georgia Tech, Atlanta, GA, USA.

Công trình “Xanh” đầy sáng tạo với diện tích 
hơn 220.000 square feet (20.000 m2). Dự án 
Clough Commons có 41 phòng, 2 phòng âm 
nhạc, các phòng học, sân vườn có mái che, 
một hệ thống dùng năng lượng mặt trời và các 
bồn chứa nước (1.4 triệu gallons/ 5.3 triệu lít). 
Với Chứng chỉ công nhận không độc hại NSF 
61, PENETRON ADMIX™ đã được sử dụng cho 
các bồn chứa nước ngầm đảm bảo chống thấm 
hoàn toàn cho vách tường.

Ñ

Ñ

Sự hợp tác hiệu quả: Metro Guangzhou, Guangzhou, China.

PENETRON đã đồng hành cùng với dự án của công ty 
Guangzhou Metro Corporation (GMC); PENETRON ADMIX™  
đã được thử nghiệm nghiêm ngặt về tính thấm, kháng 
chloride và khả năng tự hàn gắn bởi trường Đại Học Công 
Nghệ Phía Nam Trung Quốc. Hơn 70 tấn PENETRON 
ADMIX™  đã được dùng cho trạm tàu điện ngầm số 5 Xicun.

Bằng chứng có sử dụng PENETRON ADMIX™ trong 
hỗn hợp bê tông:

Dùng Penetron Tracer là cách đáng tin cậy để nhận 
biết có sử dụng PENETRON ADMIX™ từ nước tách ra 
trên bê tông sau khi đổ.

Đạt hiệu quả 
cao nhất.
Độ tin cậy và hiệu quả của PENETRON 
ADMIX™ chứng tỏ là loại phụ gia dẫn 
đầu cho tính chống thấm của bê tông. 
Công ty PENETRON luôn đồng hành 
với khách hàng nhằm tối ưu hóa các 
sản phẩm của chúng tôi; việc phản hồi 
liên tục này giúp phát minh các cải tiến 
gần đây như ADMIX Tracer và dùng 
bao chứa tự hủy.

Tính nhất quán 
về công nghệ.
PENETRON ADMIX™ Tracer cung cấp 
cho các nhà thầu xây dựng và nhà 
thiết kế dự án công cụ kiểm soát, nhận 
biết đáng tin cậy và chứng minh rằng 
“PENETRON là phần trong hỗn hợp bê 
tông”. Có thể chứng minh là, sau khi bê 
tông đóng rắn, đập vỡ một mẫu bê tông 
trộn với nước và giữ mẫu dưới ánh sáng 
huỳnh quang. Trong suốt thời gian xây 
dựng, vết nhận biết là bằng chứng thông 
qua nhuộm màu xanh nhạt trong nước rỉ 
ra. Vết nhận biết là không độc hại.

Ưu điểm 
PENETRON.
Sự thuận tiện và dễ sử dụng là bao chứa 
tự hủy PENETRON ADMIX™ giúp tiết 
kiệm thời gian và chi phí và đảm bảo 
cho việc trộn đúng tỉ lệ cho bất kỳ dự án 
nào. Các bao chứa sản phẩm hòa tan 
rất nhanh và hoàn toàn trong khi trộn. 
Đây chỉ là một ví dụ PENETRON tiếp tục 
nổ lực đạt hiệu quả và cải tiến cao nhất.

Được xem là giải pháp chống thấm bê tông hàng đầu, PENETRON ADMIX™ mang lại độ bền cho bê 
tông rất cao. Do đó không cần thi công các hệ thống chống thấm theo cách truyền thống như màng 
phủ hoặc lớp phủ.
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Liên tục cải tiến thông qua mối quan hệ hợp tác
     và sáng tạo.



Với mạng lưới cung cấp sản phẩm ở các thị trường chính và các nhà máy sản xuất ở Châu Âu, Bắc và 
Nam Mỹ, công ty PENETRON đã mang đến các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật cho các nước trên khắp 
thế giới thông qua hệ thống phân phối rộng khắp.

PENETRON ADMIX™ đã chứng minh tính hiệu quả ở trong hàng triệu mét khối bê tông của vô số dự 
án khắp toàn cầu. Với tính năng và độ tin cậy của nó đã làm cho Công ty PENETRON trở thành công 
ty đứng đầu trong lĩnh vực công nghệ này.

T O T A L  C O N C R E T E  P R O T E C T I O N

CÔNG TY TNHH PENETRON VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà C.T, 56 Yên Thế, Phường 02,
Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST: 0312764360
ĐT: (028) 6281 5992
Email: info@penetron.com.vn
Website: penetron.com.vn    

CÔNG TY TNHH PENETRON VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà C.T, 56 Yên Thế, Phường 2,
Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (84-28) 6281 5992
Email: info@penetron.com.vn
Website: www.penetron.com.vn

Bảo Vệ Bê Tông Toàn Diện.


