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CÔNG TY TNHH PENETRON VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN PENETRON HOA KỲ
Được thành lập vào cuối năm 1970, Tập đoàn Penetron đã 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, các hệ thống sản phẩm của Penetron được bán ra trên toàn 
thế giới ở hơn 66 quốc gia thông qua các đại diện thương hiệu, nhà 
phân phối có chọn lọc và uy tín cùng 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 thi công chuyên nghiệp 
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 các đơn vị tư vấn, thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu, chủ đầu tư. 

Những bí quyết và kinh nghiệm đạt được trong 40 năm qua đã cho phép 
Penetron đưa ra một loạt các giải pháp cho bê tông, bao gồm cả vật liệu 
tinh thể chống thấm, băng cản nước và chất tăng cứng dạng lỏng 

và hàn gắn cho bê tông.

Với cam kết về chất lượng hàng đầu, Ngài Robert Revera – Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành đã phát 
biểu “Chúng tôi luôn cố gắng để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất và  hệ thống hỗ trợ 
cần thiết để đảm bảo cho sự thành công các dự án của khách hàng - bất cứ nơi nào trên thế giới”.

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 nghành xây dựng chuyên nghiệp.

Tất cả hệ thống sản phẩm PENETRON® được sản xuất và liên tục tối ưu hóa tại trung tâm phát triển của chúng 
tôi và nhà máy sản xuất tại Hoa Kỳ. Tất cả các cơ sở của chúng tôi đều được cấp chứng nhận ISO 9001 và ISO 
14001, được hậu thuẫn bởi trung tâm bảo hành và sản xuất sản phẩm PENETRON®. Cam kết của chúng tôi 
về chất lượng thì không chỉ giới hạn về các sản phẩm thôi, mà còn bao gồm cả đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của 
chúng tôi trên toàn thế giới.

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 công viên nước sinh thái, hồ cá cảnh, hồ bơi, hệ thống bể chứa nước, v.v... mà tập đoàn đã thực hiện.
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CÔNG TY TNHH PENETRON VIỆT NAM

CÔNG TY PENETRON VIỆT NAM

Hiện diện ở thị trường Việt Nam từ năm 2010 thông qua 
các nhà phân phối và đội ngũ thi công tại địa phương 
đã giới thiệu và ứng dụng sản phẩm PENETRON® ở hầu 
hết các dự án xây dựng dân dụng và giao thông với chất 
lượng đã được khẳng định. 

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 doanh nghiệp 

mới thành lập nhưng có ý nghĩa đánh dấu sự có mặt trở lại chính thức tại thị trường Việt Nam của 
tập đoàn Penetron. 

Không chỉ đảm nhận việc phát triển thương hiệu, nhập khẩu và phân phối độc quyền toàn bộ sản phẩm 
PENETRON® tại thị trường Việt Nam, mở rộng mạng lưới các đại lý, phát triển các nhà thi công chuyên 
nghiệp, Công ty TNHH Penetron Việt Nam còn hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ về giải pháp 
chống thấm và bảo vệ bê tông toàn diện cho khách hàng.  

Với phương châm hoạt động theo mô hình công ty đa quốc gia ở toàn cầu nhưng hành động theo địa 
phương, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của quý khách hàng nhằm giới thiệu và ứng dụng 
rộng rãi sản phẩm PENETRON® cũng như cung cấp giải pháp kinh tế, thân thiện với môi trường, bảo vệ 
bê tông lâu dài làm tăng tuổi thọ và tiết kiệm ngân sách đầu tư ban đầu cho các dự án/công trình của quý 
khách hàng tại Việt Nam là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.
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THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
& CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Các sản phẩm của PENETRON® được sử dụng để bảo vệ bê tông hoặc các kết cấu khi tiếp xúc với 
nước hoặc bị tấn công bởi các hóa chất - đòi hỏi độ thấm giảm, chống thấm và bảo vệ vĩnh viễn 
ngay cả trong điều kiện thủy tĩnh cao. Sản phẩm được thi công ở cả hai chiều thuận - nghịch 
(áp lực nước) và đáp ứng mọi yêu cầu chống thấm.

Hệ thống PENETRON® đã được ứng dụng ở nhiều dự án trên khắp thế giới và tại Việt Nam bao gồm:

• 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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DỊCH VỤ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Là đại diện thương hiệu chính thức của tập đoàn Penetron International Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 2014, 
Công ty TNHH Penetron Việt Nam đã tư vấn và cung cấp các giải pháp về chống thấm và bảo vệ bê tông 
cho các công trình xây dựng. Phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế cũng như các nhà thầu thi công xây 
dựng trong và ngoài nước để giới thiệu đến quý khách hàng, các chủ đầu tư, các đối tác trong nghành về 
dòng vật liệu thẩm thấu tinh thể nhằm nâng cao chất lượng và làm tăng tính tuổi thọ cho các dự án: xây 
dựng dân dụng, giao thông cầu-đường, cảng biển, các dự án thủy điện, hầm đường bộ, các hồ chứa, bể 
xử lý nước thải, …

Ngoài các hoạt động về tư vấn giải pháp và công nghệ, chúng tôi còn 
hỗ trợ và đào tạo cho các Nhà Thầu Thi Công Chống Thấm chuyên 
nghiệp trong việc ứng dụng và thi công sản phẩm tại công trường. 
Hướng dẫn và thực hiện làm Demo, mẫu ứng dụng thực tế tại công 
trường cũng như các mẫu thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm có uy 
tín trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không ngừng tham gia các hoạt động nội bộ cùng với các đối tác, các Viện 
vật liệu, Viện xây dựng, các Hiệp hội xây dựng, Hội kiến trúc,… nhằm hỗ trợ, kết nối và giới thiệu đến các 
nhà khoa học trẻ trong nước về công nghệ mới phục vụ cho công việc nghiên cứu và phát triển trong 
cùng lĩnh vực. 
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CÔNG NGHỆ THẨM THẤU TINH THỂ
& GIẢI PHÁP BẢO VỆ BÊ TÔNG TOÀN DIỆN
HỆ THỐNG SẢN PHẨM PENETRON®

Hệ thống chống thấm PENETRON® là hệ thống chống thấm mao dẫn tinh thể toàn diện gốc xi măng, 
ngăn nước rất hiệu quả và sự xâm nhập độ ẩm vào trong bê tông. Do đó cung cấp sự bảo vệ tốt nhất cho 
bê tông nhờ cải thiện kết cấu mao dẫn và giảm độ rỗng.

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.
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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 bởi 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.

PENETRON® CHỐNG THẤM NHƯ THẾ NÀO?

Công nghệ tinh thể PENETRON® giúp gia tăng độ bền, cường độ, hiệu suất tổng thể và tuổi thọ cho bê tông.

Các sản phẩm chống thấm gốc xi măng của chúng tôi là sự kết hợp giữa các loại xi măng chất lượng cao, 
cát thạch anh ( loại đặc biệt ) và các thành phần hoạt tính độc quyền để cung cấp hệ thống hiệu quả nhất 
làm giảm tính thấm và chống thấm vĩnh cửu cho bê tông.

Bê tông về cơ bản là một vật liệu cứng và xốp, có thể bị nứt ở nhiều giai đoạn khác nhau trong suốt 
tuổi thọ của chúng, làm cho nước dễ dàng thâm nhập thông qua các lỗ chân lông, các vết nứt nhỏ và 
các mao mạch. Nước có thể gây ra một loạt các vấn đề làm hư hỏng cho bê tông hoặc cốt thép. Điều 
này có thể ảnh hưởng rất lớn đến cường độ, độ bền và tuổi thọ của bê tông.

Các sản phẩm của PENETRON® được chế tạo đặc biệt để tạo ra các tinh thể thẩm thấu làm giảm tính 
thấm hoặc tác dụng với các thành phần không phản ứng có trong bê tông tạo thành mạng tinh thể 
làm giảm độ rỗng, độ xốp có trong bê tông.

1. Các hóa chất PENETRON® thâm nhập vào bê tông thông qua các vết nứt, vết nứt chân tóc và các 
mao dẫn có trong bê tông thông qua các con đường thẩm thấu, chuyển động Brown và các phản ứng 
với hạt khô.

2. Các thành phần hoạt tính của PENETRON® phản ứng với các chất khoáng có trong bê tông để 
tạo ra các tinh thể không hòa tan, lấp đầy các vết nứt, lỗ chân lông và lỗ rỗng với độ rộng lên đến 400 
micromet. Sự phát triển tinh thể này diễn ra sâu trong cấu trúc bê tông với độ thâm nhập đến gần 1 
mét tính từ điểm áp dụng.

3. Do đó các phân tử nước (và nhiều loại hóa chất khác) không thể xâm nhập vào bê tông. Tuy nhiên, 
không khí vẫn có thể đi qua và cho phép bê tông thở bình thường. Điều này tránh được sự tích tụ áp 
suất hơi nằm trong bê tông.

4. Trong trường hợp không có độ ẩm, các thành phần PENETRON® tạm thời ngưng hoạt động. Bất kỳ 
khi nào độ ẩm tăng lên, quá trình hàn gắn sẽ tự hoạt động trở lại và tiến sâu vào trong bê tông.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VẬT LIỆU PENETRON®

VẬT LIỆU PENETRON® HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

MỘT VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VỀ CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG PENETRON®
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CÁC ƯU ĐIỂM CỦA GIẢI PHÁP 
THẨM THẤU PENETRON®

Không giống như các giải pháp về lớp phủ hoặc màng, hệ thống vật liệu PENETRON® thẩm thấu sâu và trở 
nên một phần không tách rời với bê tông.

PENETRON® giúp làm tăng độ bền và làm giảm khả năng thấm nước vào bê tông, ngăn ngừa sự thâm nhập 
của nước và các tác nhân ăn mòn.

• Khả năng thẩm thấu: lên đến 1 mét (m); giúp hàn gắn các mao mạch và đường nứt trong bê tông 
lên đến 0,4 mm. 

• Đồng nhất: trở thành một phần không tách rời với bê tông, làm giảm sự thấm nước, chống thấm, kháng 
hóa chất và các tính năng của bê tông vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi bề mặt bê tông bị hư hỏng. 

• Vĩnh viễn: một khi bê tông đã được xử lý, các tinh thể PENETRON® vẫn hoạt động trong suốt vòng đời 
tuổi thọ của bê tông .

• Gia tăng độ bền: làm giảm đáng kể độ thấm, cho phép bê tông chịu được sự tấn công của các hóa 
chất và cung cấp một loạt các biện pháp bảo vệ khỏi chu kỳ đóng - tan băng, ăn mòn, xâm nhập của nước 
ngầm, nước biển, cacbonat, clorua, sulfat và nitrat. 

• Gia tăng cường độ: không bị phân tán tại các đường nứt hoặc hư hỏng, làm gia tăng cường độ nén 
cho bê tông. 

• Kinh tế-tiết kiệm: hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn so với lớp màng, tấm đất sét, các loại phụ gia lấp đầy 
lỗ rỗng, hay màng phủ.   

• Chi phí-hiệu quả: không yêu cầu lớp bảo vệ khi lấp, bố trí lưới thép hoặc dây điện hoặc các thủ tục 
thông thường khác, có thể được áp dụng khi bề mặt bê tông ẩm hoặc bê tông tươi.

• Đa dạng: có thể được áp dụng cho bê tông mới hoặc hiện hữu như là một lớp phủ (áp dụng thuận-
nghịch đều được), hoặc rắc khô đối với bề mặt ngang hoặc như là một phụ gia trộn trực tiếp vào bê tông 
ngay thời điểm đổ bê tông. 

• An toàn: không độc hại, được chứng nhận NSF61, EU và EPA cho phép sử dụng cho nước sinh hoạt.  

• Kinh nghiệm & hỗ trợ: được phân phối thông qua mạng lưới các nhà phân phối được đào tạo và ủy 
quyền trên toàn cầu. 



10
Trang

CÔNG TY TNHH PENETRON VIỆT NAM

HỆ THỐNG SẢN PHẨM PENETRON®
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

Bao 22,7 Kg Xám 80-88 bao/pallet

Xô 5 Kg Xám 162 xô/pallet

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 9 m3 
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

Bao 18 Kg Xám 100-104 bao/pallet

Xô 3,75 Kg Xám 162 xô/pallet

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 xô 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

Loại A (bột) 
Xô 25 Kg

Xám 36 xô/pallet

Loại A (lỏng) 
Bình 2 Lít

Hơi vàng 162 bình/pallet

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

Bao 18 Kg Xám 100-104 bao/pallet

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

PENECRETE MORTAR™ 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 2 Kg/lít hoặc 
11 lít cho một bao 22,7 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

Bao 22,7 Kg Xám 80-88 bao/pallet

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: 1,2-1,4 Kg/lít.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì

Xô 4 Kg Xám 162 xô/pallet

Thùng 25 Kg Xám 36 thùng/pallet

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

Bao 3 Kg tự tan 
trong nước

Xám 6 bao/thùng

HỆ THỐNG CHỐNG THẤM VÀ SỬA CHỮA CHO BÊ TÔNG BẰNG TINH THỂ MAO DẪN GỐC XI MĂNG
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SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENESEAL FH™ 
CONCENTRATE 1:1

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.

Một lít dung dịch đã pha dùng được cho 
mỗi 4-5 m2 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

Thùng 19 lít Trong suốt 36 thùng/pallet

Phuy 208 lít Trong suốt 4 phuy/pallet

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 4-6 m2. 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

Thùng 19 lít Trong suốt 36 thùng/pallet

Phuy 208 lít Trong suốt 4 phuy/pallet

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
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 22,7 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 
Seal Coat™ (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 m2.

Đóng gói Qui cách bao bì

Bao 22,7 Kg 80-88 bao/pallet

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

Bình 3,78 lít Trắng
4 bình/thùng

25 thùng/pallet

SẢN PHẨM MÔ TẢ SƠ LƯỢC VÀ ỨNG DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
PENEGUARD™ Peneguard™ là một hợp chất được pha chế sẵn, đặc biệt sử dụng để tăng cường 

cho bề mặt bê tông tiêu chuẩn, cứng và các lớp phủ xi măng bằng cách hình 
thành một lớp phủ hàn gắn bảo vệ chống nước và vết bẩn. Peneguard™ cung 
cấp một độ bóng hoàn thiện thẩm mỹ cao, mà không cần phải sử dụng các hợp 
chất tẩy sàn, sơn phủ gốc polymer, chất đánh bóng lỏng và các hợp chất bảo 
dưỡng thường xuyên khác. Peneguard™ tạo ra một độ sáng bóng cao khi được 
sử dụng trên bê tông đã đánh bóng hoặc cần đánh bóng.

Khoảng 1400-2000 sq ft mỗi ga-lông hoặc 
131-187 m² mỗi ga-lông tương đương 
35-50 m²/lít. Mật độ có thể thay đổi tùy 
thuộc vào nhiệt độ, áp suất và độ xốp của 
bê tông.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì

Can 3,8 lít Trắng sữa, không làm thay đổi màu sắc tự 
nhiên của bê tông sau khi thi công

162 can/pallet

Thùng 19 lít 36 thùng/pallet
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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: 19 mm x 25 mm x 5 m.

Tính theo mét tới.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì

Cuộn 5 m Đen
6 cuộn/thùng = 30 m

50-54 thùng/pallet

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: 9 mm x 25 mm x 4 m.

Tính theo mét tới.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì

Cuộn 4 m Đen
6 cuộn/thùng = 24 m

50-54 thùng/pallet

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: 19 mm x 25 mm x 5 m.

Tính theo mét tới.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì

Cuộn 5 m Đen
6 cuộn/thùng = 30 m

50-54 thùng/pallet

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: 9 mm x 25 mm x 4 m.

Tính theo mét tới.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì

Cuộn 4 m Đen
6 cuộn/thùng = 24 m

50-54 thùng/pallet

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.

1 lít Primer dùng cho 
khoảng 60 mét tới hoặc 
tương ứng xô 3,8 lít dùng 
cho 200 - 240 m.

Đóng gói Màu Qui cách bao bì

Xô 3,8 lít Cam 100 xô/pallet
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DIN 1048
ALL ISLAND
ASTM C-267-77
SETSCO
CRD-C-48-73
ASTM C 39
AASHTO T-260                                 
BS 6920 : Section 2.5, GREEN LABEL
NSF INTERNATIONAL

CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG & KIỂM NGHIỆM
Sản phẩm của PENETRON® đã được kiểm nghiệm bởi các phòng thí nghiệm quốc tế uy tín và được cấp 
chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế như DIN 1048, Nortest, ASTM, CRD, Singapore Green Label,…

Bên cạnh các chỉ tiêu và tiêu chuẩn quốc tế nói trên, tùy theo từng địa phương và lãnh thổ mà chúng tôi 
hiện diện, sản phẩm của chúng tôi còn được kiểm nghiệm bởi các phòng thí nghiệm độc lập của nước 
sở tại hoặc tại các trung tâm kiểm nghiệm của các trường đại học danh tiếng và đạt được các chứng 
nhận theo tiêu chuẩn của các quốc gia khác như: SETSCO, DJDOT, ACCI Method, AS 1012.4.2, AS 1012.13, 
RTA(NSW) QA, NCH RP-244, AASHTO-T-277, BS 1881 : Pt 166 : 1993, China Standard, Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN,…

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chỉ tiêu kiểm nghiệm và chứng chỉ, vui lòng liên hệ với Công ty  Penetron 
của chúng tôi tại địa phương.

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG SẢN PHẨM TINH THỂ MAO DẪN GỐC XI MĂNG 
CỦA PENETRON®

PENETRON® - lớp phủ vữa tinh thể mao dẫn : (áp dụng cho vách sàn tầng hầm, bể nước, bể xử lý nước thải, hồ bơi, 
sàn trồng cây…,) 

PENETRON ADMIXTM – phụ gia tinh thể mao dẫn trộn trực tiếp vào bê tông : ( áp dụng cho vách sàn tầng hầm, các bể nước, 
hồ bơi, sàn mái, sàn tầng trệt ngoài trời…,) 

CHỈ TIÊU

CHỈ TIÊU

TIÊU CHUẨN

TIÊU CHUẨN

• Chịu đựng được áp lực nước lớn 16 bar (16 atm) 
• Thâm nhập vào bê tông 31 cm trong vòng 56 ngày
• Kháng các hóa chất, kiềm axit (pH 3 –11)                                 
• Tự hàn gắn vết nứt có độ rộng tới 0.4mm
• Độ thấm nước sau 28 ngày <1.9x10^-14 cm/s 
• Cường độ nén bê tông sau 28 ngày >= 6%  
• Không có vấn đề với hàm lượng Clorua 
• Không độc hại
• An toàn cho nước sinh hoạt, bể nước uống 
• Không VOC

• Chịu đựng được áp lực nước lớn 16 bar (16 atm)                      
• Kháng các hóa chất, kiềm axit (pH 3 –11)                                 
• Cường độ nén bê tông sau 28 ngày >= 6%                                
• Không có vấn đề với hàm lượng Clorua                                                                     
• Không độc hại
• An toàn cho nước sinh hoạt, bể nước uống                             
• Không VOC

DIN 1048
ASTM C-267-77
ASTM C 39
AASHTO T-260                                 
BS 6920 : Section 2.5, GREEN LABEL
NSF INTERNATIONAL 

PENETRON PLUSTM – phụ gia tinh thể mao dẫn thi công rắc khô, vừa chống thấm vừa tăng cứng: (áp dụng cho sàn 
tầng hầm, sàn bãi đậu xe) 

CHỈ TIÊU TIÊU CHUẨN

• Độ cứng đạt 6 Mohs
• Độ mài mòn bề mặt 0,19-0,26 g/cm2                                         
• Kháng các hóa chất, kiềm axit (pH 3 –11)                                 
• Tự hàn gắn vết nứt có độ rộng tới 0.4mm                                  
• Cường độ nén bê tông sau 28 ngày >= 6%                                
• Không có vấn đề với hàm lượng Clorua                                                                   
• Không độc hại 
• An toàn cho nước sinh hoạt, bể nước uống                             
• Không VOC

TCVN 6415-18 : 2015
TCVN 3114 : 1993
ASTM C-267-77
SETSCO
ASTM C 39
AASHTO T-260                                 
BS 6920 : Section 2.5, GREEN LABEL
NSF INTERNATIONAL 
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PENEBARTM  SW 55 – thanh trương nở định hình cho mạch ngừng mối nối bê tông.

PENESEAL  PROTM  - dung dịch phun thẩm thấu chống thấm : (áp dụng cho sàn mái, ban công, sê nô, sàn trệt ngoài trời, 
sàn nhà vệ sinh, ram dốc, vách tầng hầm bên ngoài)  

PENESEAL  FHTM – liquid hardener, sản phẩm đánh bóng tăng cứng, chống bụi, hỗ trợ bảo dưỡng cho sàn bê tông

CHỈ TIÊU

CHỈ TIÊU

TIÊU CHUẨN

TIÊU CHUẨN

• Thể tích trương nở trung bình sau 30 ngày đạt 63,67% 
• Chất bay hơi nhiều nhất 1%
• Tỷ trọng 1,35-1,55 
• Thẩm thấu, côn 150 g hình nón ở 250C khoản 40 mm    

• Độ thẩm thấu vào sâu trong bê tông 5-6 mm                                    
• Độ kháng mài mòn tăng 80,9%
• Độ cứng Mohs đạt 7 (Quartz)
• Độ bám dính tăng 60% với epoxy và 50% với 
polyurethane
• Cường độ nén tăng 40% sau 7 ngày                                                  
• Không độc hại
• Tuân thủ các quy định của VOC
• Giảm 98,5% tính thấm ở 100 psi                                            

ASTM D471
ASTM D6
ASTM D-71
ASTM D-217      

SOR TEST
ASTM C 779
TCVN 6415-18 : 2005
ASTM D 3359

ASTM C39
GREEN LABEL

CHỈ TIÊU TIÊU CHUẨN

• Chịu được áp lực nước 0,25 Mpa
• Phần còn lại sau khi sấy 29,7 %  
• Độ PH ở 250C là 12,2 
• Hàm lượng Clo 0,02%
• Tự hàn gắn vết nứt có độ rộng tới 0.5 mm                                  
• Không độc hại 

NBR 11.905/92
ASTM C 494–10
ASTM D 1293-05
ASTM C 114-10
SEM
GREEN LABEL

CCEERRTTIIFFIICCAATTEE
TUV Rheinland of North America, Inc.
1300 Massachusetts Avenue, Suite 103, Boxborough, MA 01719

Hereby certifies that

An audit was performed and documented in Report No 9878.
Proof has been furnished that the requirements according to

ISO 9001: 2008
are fulfilled.

Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of
ISO 9001: 2008 requirements may be obtained by contacting TRNA.

Certificate Registration No.

74 300 9878
Certificate Effective Date Certificate Expiration Date

May 2, 2012 April 27, 2015

Revised 5/4/2012
Certification Decision Date 5/2/2012

Certification of Management Systems

Penetron
45 Research Way, Suite 203

East Setauket, NY 11733

Blend-Pro
601 South 10th Street, Suite 300

Allentown, PA 18103

has established and applies a quality management system for the

Formulating, Manufacturing, and Marketing of 
Specialty Products for Waterproofing, Concrete 

Protection, Floor Protection, Concrete 
Resurfacing, and Moisture Mitigation Products
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CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU TẠI VIỆT NAM
Hiện diện ở thị trường Việt Nam từ năm 2010, hệ thống sản phẩm của Penetron đã giúp khách hàng 
của chúng tôi thực hiện và hoàn thành các dự án đầy tham vọng và đầy thách thức - từ các dự án bệnh 
viện tới nhà để xe, cầu đến đường hầm, nhà máy xử lý nước đến các cơ sở quân sự ...

Dưới đây là giới thiệu một số dự án điển hình mà chúng tôi đã tham gia ở thị trường Việt Nam và vui lòng 
liên hệ với đại diện của Penetron nếu bạn cần thêm chi tiết danh sách các dự án khác.

BỆNH VIỆN VINMEC Tp. HCM, Việt Nam

Loại công trình:  Bệnh viện 
Mô tả: Vinmec Central Park là bệnh viện thứ 3 trong 
Hệ thống y tế Vinmec chính thức đi vào hoạt động 
trên toàn quốc sau các Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec tại Hà Nội và Phú Quốc.

Tọa lạc trong Khu đô thị Vinhomes Central Park (số 
208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
Tp. Hồ Chí Minh), Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Vinmec 
Central Park có tổng diện tích gần 39.000 m2, với 7 tầng 
nổi và 3 tầng hầm. Bệnh viện có quy mô 178 giường 
bệnh, 16 chuyên khoa (sản, nhi, hô hấp, nội tiết, chấn 
thương chỉnh hình…) cùng một số trung tâm hỗ trợ 
chuyên ngành như: Trung tâm Tim mạch, Xét nghiệm 
và Chẩn đoán hình ảnh…
Sản phẩm sử dụng:   PENETRON®, PENEPLUG™, 
PENEBAR™ SW-45 Rapid (Loại A), PENEBAR™ 
SW-55 (Loại A), và PENEBAR™ PRIMER.

Hạng mục: Mạch ngừng bê tông tường vây & chống 
thấm tầng hầm

Diện tích: 2.000 m2

Loại công trình: Căn Hộ Dịch Vụ 

Mô tả: Khu phức hợp Hà Đô Centrosa Garden tọa lạc 
tại số 200 đường Ba tháng Hai, phường 12, Quận 10, 
Tp.HCM. Được tư vấn đầu tư bởi Savills, tư vấn thiết kế 
quy hoạch bởi Architype (Pháp) và thiết kế kiến trúc, 
cảnh quan bởi Surbana (Singapore). Là khu phức hợp 
với đầy đủ các tiện ích cao cấp ngay tại trung tâm 
thành phố, với thiết kế theo mô hình kiến trúc xanh, 
các căn hộ đươc xây dựng với ban công mở, vách kính, 
hệ thống cửa hiện đại…được thiết kế tối ưu để giao 
thoa với với thiên nhiên.

Quy mô: 6.85 ha, với 8 tòa tháp, 30 tầng và 115 nhà phố 
liên kế

Sản phẩm sử dụng: PENETRON®, PENETRON PLUS™, 
PENESEAL FH™ (ĐẬM ĐẶC)

Hạng mục: Chống thấm tầng hầm (vách, sàn) & Lớp 
phủ tăng cứng bãi đậu xe.

HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN Tp. HCM, Việt Nam
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Loại công trình: Căn Hộ Dịch Vụ  

Mô tả: Dự án Chung cư CC1 Hà Đô Park Side nằm trong 
quần thể khu đô thị mới Dịch Vọng nằm cách công 
viên Cầu Giấy 100 m. Thiết kế cao 17 tầng gồm 104 căn 
hộ cao cấp.

Chủ đầu tư: Tập Đoàn Hà Đô – Bộ Quốc Phòng.

Chung cư CC1 Hà Đô Park Side được thiết kế với chỉ 
17 tầng nhưng lại có đến 2 tầng hầm, hầm đỗ xe của 
tòa CC1 là rộng nhất khu đô thị Dịch Vọng, cùng với hệ 
thống quản lý và an ninh bảo mật cao đáp ứng hoàn 
toàn nhu cầu để xe của mọi cư dân.

Sản phẩm sử dụng:   PENETRON®, PENETRON PLUS™
Hạng mục:  Chống thấm tầng hầm (vách, sàn).

CC1 HÀ ĐÔ PARK SIDE Hà Nội, Việt Nam

Loại công trình: Cao Ốc Văn Phòng 

Mô tả: Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ 
thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh 
giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ 
phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 
các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. 
Hiện nay, Viettel đã đầu tư tại 7 quốc gia ở 3 Châu lục 
gồm Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi, với tổng dân số hơn 
190 triệu. Năm 2012, Viettel đạt doanh thu 7 tỷ USD với 
hơn 60 triệu thuê bao trên toàn cầu.

Sản phẩm sử dụng: PENESEAL PROTM  

Hạng mục: Chống thấm  sàn mái  bê tông

Diện tích: 1.300 m2

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VIETTEL Hà Nội, Việt Nam

Loại công trình: Cao Ốc Văn Phòng/ Căn Hộ Dịch Vụ 

Mô tả:  Đây là tổ hợp chung cư cao cấp, văn phòng 
cho thuê và chung cư cho thuê. Vinata Tower là dự án 
do Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Xây dựng 
Việt Nam Vinaconex hợp tác cùng phát triển với công 
ty TNHH Quốc tế liên doanh Vinata.

Tòa căn hộ cao cấp Vinata Tower có quy mô 31 tầng 
và 3 tầng hầm với 216 căn hộ từ 86 m2 đến 111 m2 

được thiết kế hợp lý, hiện đại. Vinata Tower do Tổng 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam   
Vinaconex – một trong những đơn vị hàng đầu Việt 
Nam trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản làm chủ 
đầu tư.

Sản phẩm sử dụng: PENETRON®,PENETRON 
ADMIX™, PENEBAR™ SW-45/55

Hạng mục: Vách/ Sàn Tầng Hầm và mạch ngừng

CAO ỐC VINATA TOWER Hà Nội, Việt Nam
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DỰ ÁN GREEN STAR CITY 

DỰ ÁN GOLDEN LAND

Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, Việt Nam

Loại công trình: Cao Ốc Văn Phòng/ Căn Hộ Dịch Vụ 

Mô tả: Tòa nhà Golden Land được thiết kế bởi một 
kiến trúc sư người Pháp nằm trên diện tích hơn 23.000 
m2. Khu chung cư cao ốc gồm 3 tòa tháp căn hộ và 
trung tâm thương mại 21.900 m2.
Sản phẩm sử dụng: PENETRON®, PENETRON 
ADMIX™

Hạng mục: Vách/ Sàn Tầng Hầm.

Loại công trình:  Căn Hộ Dịch Vụ 

Mô tả: Khu căn hộ cao cấp ngôi sao Xanh gồm bảy tòa 
tháp cao tầng và tọa lạc tại thành phố Hà Nội. Các dự 
án thiết kế hiện đại và sang trọng kết hợp hài hòa với 
cảnh quan thiên nhiên. Tổng diện tích của tòa nhà là 
262.546 m2. Các tầng đầu tiên của tháp cung cấp các 
cửa hàng, ngân hàng và các hoạt động xã hội khác. 
Trong khi các tầng trên bao gồm các căn hộ sang trọng 
2-3 phòng ngủ. Mỗi tòa nhà có hai tầng hầm ngầm 
dưới mặt đất.

Sản phẩm sử dụng: PENETRON PLUS™ (thi 
công rắc-xoa nền), PENETRON ADMIX™, 
PENESEAL FH™ (ĐẬM ĐẶC) 

Hạng mục: Chống thấm Vách/ Sàn Tầng Hầm 

Lớp phủ tăng cứng sàn (khu vực đậu xe tầng hầm)
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Loại công trình: Nhà xưởng công nghiệp 

Mô tả: Ngày 26 tháng 12, tập đoàn Masan Consumer 
Holdings khánh thành một nhà máy bia mới được 
trang bị công nghệ tiên tiến tại Hậu Giang. Năng suất 
Nhà máy bia HG Masan dự kiến sẽ đạt từ 100 đến 150 
triệu lít / năm. Sự gia tăng này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng ngày càng tăng. Tổng chi phí của dự án là 
hơn 71,22 triệu USD.

Sản phẩm sử dụng: PENETRON®

Hạng mục: Chống thấm bể nước sinh hoạt 

Loại công trình: Nhà xưởng công nghiệp 

Mô tả: : Công ty Newland thành lập vào năm 2004 và đã 
thiết lập kho hàng đầu tiên vào năm 2006. Do quá trình 
phát triển nhanh chóng và  đáp ứng nhu cầu mở rộng 
kinh doanh vào năm 2016 với hơn 5 kho hàng trên toàn 
quốc. Và gần đây công ty Newland đã xây dựng thêm 
kho hàng mới với trang thiết bị hiện đại tại Bình Dương. 
Sản phẩm sử dụng: PENESEAL FH™ (ĐẬM ĐẶC)

Hạng mục: Lớp phủ tăng cứng sàn nhà kho

Diện tích: 9.000 m2

NHÀ MÁY BIA MASAN

NEWLAND WAREHOUSE

Hậu Giang, Việt Nam

Bình Dương, Việt Nam

Loại công trình: Căn Hộ Dịch Vụ  

Mô tả: Khu căn hộ cao cấp D’Egde Thảo Điền tọa lạc 

ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, 

Quận 2, Tp.HCM. Là dự án đẳng cấp nhất Thảo Điền 

được CĐT Capitaland đầu tư những tiện ích sang trọng, 

tinh tế và đẳng cấp lần đầu tiên có ở dự án căn hộ.

Quy Mô dự án: 
+ Diện tích: 8.000 m2 
+ Gồm 2 Block cao 25 tầng ( Mỗi Block có 3 sảnh 
thang máy) 

+ Tổng số căn hộ: 273 căn

Sản phẩm sử dụng: PENETRON ADMIX™

Hạng mục: Chống thấm bể xử lý nước thải, bể nước 

sinh hoạt, chống thấm vách, đáy tầng hầm.

Diện tích: 8.000 m2

 

KHU CĂN HỘ D’EGDE THẢO ĐIỀN Tp. HCM, Việt Nam
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Loại công trình: Nhà xưởng công nghiệp 

Mô tả:  Được thành lập vào năm 2002, San Lim Furniture 
bắt đầu đi vào hoạt động với diện tích khoảng 15 ha, 
nằm ở tỉnh Đồng Nai, nhà xưởng sản xuất đồ nội thất 
văn phòng. Nhà máy có diện tích 538.000 m2, sử dụng 
hơn 1.200 người và vận chuyển hơn 100 container mỗi 
tháng.  Để duy trì tốc độ sản xuất và đáp ứng nhu cầu 
kinh doanh, gần đây nhà máy đã được mở rộng thêm 
9.000 m2 khu vực kho thành phẩm. 

Sản phẩm sử dụng: PENESEAL FH™ (ĐẬM ĐẶC) 

Hạng mục:  Lớp phủ tăng cứng sàn nhà kho

Diện tích: 9.000 m2

Loại công trình: Nhà xưởng công nghiệp 

Mô tả:  Công TNHH Tainan Enterprises Việt Nam do Đài 
Loan đầu tư. Đây là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên 
tham gia đầu tư với quy mô lớn tại khu Công nghiệp 
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp – thị xã Kiến Tường thuộc 
Khu kinh tế cửa khẩu Long An. Công ty hoạt động kinh 
doanh trên lĩnh vực may mặc, dệt nhuộm, bất động 
sản với diện tích 16,9 ha, tổng mức đầu tư là 65 triệu 
đôla, được thi công chính thức từ tháng 8/2016 và 
hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 5/2017. Đơn vị thi 
công là Công ty Xây lắp thương mại 2 (A.C.S.C). Dự kiến, 
trong giai đoạn 1 này công ty sẽ đưa vào vận hành  dây 
chuyền dệt may và giải quyết việc làm cho 2.000 lao 
động địa phương. Hiện tại, công ty ký hợp đồng với 
gần 500 lao động. 

Sản phẩm sử dụng: PENESEAL FH™ (ĐẬM ĐẶC) 

Hạng mục:  Lớp phủ tăng cứng sàn khu vực nhà 
xưởng

Diện tích: 17.000 m2

NHÀ MÁY GỖ NỘI THẤT SAN LIM 

NHÀ XƯỞNG TAINAN ENTERPRISES 

Đồng Nai, Việt Nam

Long An, Việt Nam
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Mô tả: Những năm gần đây, SOLOG CORP đã trở 
thành một địa chỉ tin cậy của khách hàng trong 
những lĩnh vực liên quan đến kho bãi, giao nhận và 
vận tải.

Với hệ thống kho bãi hiện đang khai thác rộng hơn 
147.000 m2 ở Bình Dương, hơn 50 xe đầu kéo cùng 
180 rơ-moóc và 17 xe nâng các loại, SOLOG CORP 
sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về 
lưu kho, vận chuyển và phân phối hàng hóa thông 
qua hệ thống vận tải toàn quốc.

Sản phẩm sử dụng: PENESEAL FH™ (ĐẬM ĐẶC) 

Hạng mục:  Lớp phủ tăng cứng sàn khu vực kho bãi.

Diện tích: 16.000 m2

KHO BÃI SOLOG Bình Dương, Việt Nam

Loại công trình: Nhà xưởng công nghiệp 

Mô tả:  Tháng 10/2018 Công ty TNHH Timberland 
(thuộc tập đoàn ManWah) tổ chức khởi công dự án 
nhà xưởng Timberland tại xã Khánh Bình, huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương. Nhà xưởng Timberland được 
xây dựng trên khu đất rộng 40.000m2 với tổng diện 
tích sàn xây dựng gần 250.000m2 có quy mô gồm 8 
khối tháp và 1 tầng hầm. Dự án sẽ là xưởng sản xuất 
và phân phối nội thất sang trọng cho các dự án trong 
nước và quốc tế.

Sản phẩm sử dụng: PENESEAL FH™ (ĐẬM ĐẶC) 

Hạng mục:  Lớp phủ tăng cứng sàn nhà xưởng 
 
Diện tích: 100.000 m2

NHÀ XƯỞNG TIMBERLAND MANWAH Bình Dương, Việt Nam
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ĐƯỜNG NỐI D3 – SÀI GÒN, HIỆP PHƯỚC Tp.HCM, Việt Nam

Mô tả: Dự án nhằm kết nối giao thông đường bộ vào 
cảng Sài Gòn - Hiệp Phước với hệ thống đường hiện 
hữu trong khu vực; từng bước hoàn chỉnh mạng lưới 
giao thông trong Khu công nghiệp Hiệp Phước giai 
đoạn 2. Điểm đầu nối vào đường số 11 hiện hữu (cách 
Rạch Rộp khoảng 150 m). Điểm cuối giáp Rạch Sóc 
Vàm (ranh dự án Khu Công nghiệp Hiệp Phước, giai 
đoạn 2 với giai đoạn 3). Tổng chiều dài tuyến đường 
khoảng 2.372 m, trong đó bao gồm xây mới hai cầu 
(Rạch Rộp II dài khoảng 300 m và Mương Lớn II dài 
khoảng 273 m) và phần đường dài khoảng 1.799 m với 
4 làn xe.

Sản phẩm sử dụng: PENESEAL PRO™
Hạng mục: Lớp phòng nước chống thấm bản mặt cầu 
Diện tích: 6.000 m2 

Mô tả: Cầu Mỹ Lợi nằm trên QL50 nối liền 02 tỉnh Tiền 

Giang và Long An có vị trí và vai trò quan trọng trong 

việc kết nối hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong 

khu vực, đảm bảo giao thông thông suốt, giảm thiểu 

ùn tắc tai nạn giao thông trên QL50 (hiện đang lưu 

thông bằng phà Mỹ Lợi trên sông Vàm Cỏ) từ thành 

phố Hồ Chí Minh qua tỉnh Long An, Tiền Giang.

Việc đưa cầu Mỹ Lợi vào khai thác sẽ là động lực thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội cho các huyện phía Đông 

tỉnh Tiền Giang, Long An nói riêng và các tỉnh Đồng 

bằng sông Cửu Long nói chung.

Nhà đầu tư:  Liên danh Công ty CP Địa ốc Phát Đạt và 
Công ty CP 620 Long An

Sản phẩm sử dụng: PENESEAL PRO™

Hạng mục:  Lớp phòng nước chống thấm bản mặt cầu 

Diện tích: 16.000 m2 

CẦU MỸ LỢI Tiền Giang , Việt Nam
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CÁC HÌNH ẢNH THI CÔNG ỨNG DỤNG 
VẬT LIỆU PENETRON® TẠI VIỆT NAM

Hiện diện khắp mọi miền đất nước với Penetron: Các hình ảnh ở trang này đại diện cho các dự án thể hiện ứng dụng công nghệ PENETRON® ở Việt Nam. 




