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Độ bền: Đập nước Boguchany, Nga

Là đập nước lớn nhất hiện nay ở Nga đã bị hư hại do các 
hạng mục bê tông quá cũ yêu cầu sửa chữa và chống thấm 
để có thể chịu được áp lực thủy tĩnh cao. Hệ thống sản 
phẩm PENETRON® đã ứng dụng thành công cho kết cấu 
bê tông.

Độ tin cậy: Sân bay Changi, Terminal 3, Singapore

Ở khu đón khách mới xây Terminal 3 ở Singapore nổi bật 
với các tiện ích cho hành khách đầy sáng tạo với kiểu kiến 
trúc hiện đại. PENETRON ADMIX® đã được sử dụng trong 
toàn bộ kết cấu bê tông cung cấp độ bền rất cao và mang 
lại giải pháp lâu dài.

Vật liệu xây dựng phổ biến nhất trên toàn cầu. Hằng năm có hàng tỷ mét khối 
bê tông được đổ và đúc sẵn. Bê tông được sử dụng ở hầu hết các hạng mục 
xây dựng trên khắp thế giới. Chất lượng bê tông thường được đánh giá thông 
qua các chỉ tiêu kỹ thuật là kết cấu và cường độ nén. Dựa vào các chỉ tiêu này 
để thiết kế các bê tông hoàn hảo thì nó phải có độ bền và khả năng chịu được 
tác động của môi trường khắc nghiệt và bị xâm thực.

Sự hư hại và tốn kém chi phí. Thật không may, bê tông là vật liệu không hoàn 
hảo; sự hư hỏng kết cấu một cách nghiêm trọng không thể đếm được và xảy 
ra trước hạn sử dụng. Đối với chủ đầu tư (và nhà thầu xây dựng) việc mất đi 
tính năng ban đầu của kết cấu bê tông hoặc phải bảo trì sửa chữa tương ứng 
có thể tăng nhanh các chi phí ở mức quá cao.

Vật liệu dễ thấm. Bê tông là vật liệu cứng, có lỗ xốp và có hấp thụ do đó có thể 
bị nứt và nước dễ dàng xâm nhập thông qua lỗ xốp, các vết nứt nhỏ và mao 
mạch. Kết quả là một loạt các sự cố gây hại cho bê tông hoặc cốt thép bên 
dưới. Do đó gây ảnh hưởng đáng kể đến độ bền và tuổi thọ của bê tông.

Độ bền. Sản phẩm PENETRON® được chế tạo để phản ứng với các thành phần 
chính bê tông tạo thành các tinh thể hình kim hoàn chỉnh. Bê tông đã được xử 
lý PENETRON® cho thấy cải thiện đáng kể sự phân tán clo và kháng sulphate, 
tính thấm nước, co ngót khô và chu kỳ đóng / tan băng cũng như khả năng 
tự hàn gắn vết nứt nhỏ. Tuổi thọ của bê tông sau khi đã được xử lý bằng 
PENETRON® sẽ tăng gấp 3 lần so với bê tông truyền thống.

Bê tông có cấp độ bền cao nhất.



3

Tính năng: Đường hầm South Cobb, USA

Đường hầm này rất sâu (độ sâu tối đa: 122 m/400 ft.) rất 
đặc trưng với trạm di động có băng tải chuyển nước thải 
(130 triệu gallons/ngày) cho nhà máy xử lý chất thải. Hơn 
20.000 yd3 (15.300m3) bê tông có sử dụng PENETRON 
ADMIX®.
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Chủ động kế hoạch thực hiện dự án: Không phụ thuộc 
quy mô của dự án 

Ngay cả các dự án dân dụng lớn nhất đều mang lại 
nhiều lợi nhuận từ công nghệ PENETRON® về chống 
thấm và tính bền vững của kết cấu bê tông. Hệ thống 
chống thấm tinh thể hợp nhất một cách tự nhiên dễ lập 
kế hoạch cho các giai đoạn của dự án.
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Giảm tính thấm: Viện bảo tàng Dali, USA 

Được xây dựng chịu bão cấp 8 (165 dặm/giờ), Viện bảo 
tàng Dali sử dụng PENETRON ADMIX® để loại bỏ nước 
thấm qua tường không sơn phủ và giảm tính thấm của 
nước biển tấn công trong cơn bão tại bờ biển này.
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Giảm tính thấm: Ferrari GES, Italy

Với việc mở rộng bên dưới mặt đất ở trung tâm mới 
cho đường đua xe thể thức một Ferrari, PENETRON 
ADMIX® được chỉ định sử dụng là giải pháp chống 
thấm lý tưởng cho bệ nước cao để chống lại áp suất 
nước ở công trường xây dựng.

Ñ
 

Tính thấm của bê tông lộ thiên. Bê tông thường có các lổ rỗng tự nhiên do bản chất 
quá trình đổ bê tông qua đó hình thành các vết nứt, lỗ xốp và các mao mạch. Điều 
này cho phép nước và tạp chất gốc nước xâm nhập vào bê tông thông qua sự hấp thụ 
mao dẫn hoặc do áp suất thủy tĩnh. Quá trình thấm như vậy làm cho bê tông sẽ bị 
hư hỏng và bị phá hủy sớm.  

Giải pháp kinh tế và thân thiện với môi trường. Nhờ loại bỏ nước ra khỏi khối bê tông  
kết dính mà tuổi thọ và độ bền của nó gia tăng đáng kể. Thêm phụ gia gốc tinh thể vào 
bê tông sẽ giảm tính thấm và tăng tỷ khối và giúp kích hoạt quá trình tự hàn gắn. Ưu 
điểm này vượt trội hơn hẳn phương pháp cổ truyền về sản xuất bê tông chống thấm 
(nhờ điều chỉnh tỷ lệ nước/xi măng và tạo các khoáng chặn nước thụ động). Phụ gia 
tinh thể cũng là loại có tính kinh tế cao và thân thiện với môi trường.

Bê tông có độ bền cao là loại bê tông tốt hơn.  Giảm tính thấm trong bê tông sẽ loại bỏ 
nước và tạp chất gốc nước ra khỏi khối bê tông kết dính. Viện nghiên cứu bê tông Hoa 
Kỳ (ACI) nêu ra trong *Báo cáo về phụ gia hóa học cho bê tông đã chỉ rõ các ưu điểm 
của giải pháp chống thấm tinh thể là “sản phẩm vượt trội về khả năng giảm tính thấm 
cho bê tông ở điều kiện áp suất thủy tĩnh (so với khối khoáng kháng nước và thể silica 
keo tụ) do đó gia tăng đáng kể độ bền và tuổi thọ của kết cấu bê tông”.

Tối ưu hóa tính năng của bê tông 
nhờ thiết kế cấp phối bê tông có tính thấm thấp.

* Report on Chemical Admixtures for Concrete (ACI 212.3R-10), November 2010
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Bảo vệ bê tông chống lại … hầu hết các tác động khác.
Ngăn ngừa quá trình ăn mòn, sự phá hủy do chu kỳ đóng / tan băng, sự bong tróc và các vấn đề khác.

Ngăn ngừa các sự cố để gia tăng tuổi thọ. Việc ứng dụng giải pháp 
chống thấm toàn diện sẽ cải thiện độ bền và giảm tính thấm của 
bê tông. Sự bảo vệ được thêm vào như vậy cũng sẽ giúp loại trừ 
một số các sự cố tiềm tàng mà có thể hợp thành và phá hủy kết 
cấu. Các nguyên nhân chính gây hại bao gồm:  

 Sự ăn mòn cốt thép do nước xâm nhập

 Sự phá hủy do chu kỳ đóng / tan băng 

 Phản ứng silica-kiềm 

  Bị tấn công do bởi các hóa chất xâm thực khác nhau như 
chlorides, sulfates và acids 

 Hư hỏng do bóc lớp bê tông.

Quá trình tự hàn gắn. Hệ thống PENETRON® cung cấp cho bê tông 
khả năng tự hàn gắn vết nứt nhỏ đến 0.4 mm trong suốt tuổi thọ 
của nó. Không cần phải sửa chữa hay bảo trì.

Ngăn ngừa sự ăn mòn: Bến cảng Heritage, Bermuda

Cầu cảng du thuyền ở Bermuda cần phải sửa chữa hoàn toàn các 
hư hỏng kết cấu bị ăn mòn xấu hơn dự kiến. Sử dụng PENETRON 
ADMIX® cho kết cấu bê tông cốt thép của bến cảng để bảo vệ cốt 
thép loại bỏ quá trình ăn mòn do tạo pin galvanized. 

Ñ
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Kháng chu kỳ đóng / tan băng: Đường đua xe Ohio National, USA

Công nghệ PENETRON® gia cố toàn bộ đường hầm xe và đường 
đi bộ. Nó giải quyết vấn đề thoát nước xả tràn và ngăn ngừa quá 
trình xâm nhập nước trong tương lai và sự hư hỏng các đường 
hầm trong lịch sử.
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Giải pháp gốc tinh thể giải quyết các vấn đề bê tông.

ĐÂY LÀ CÔNG NGHỆ PENETRON® THỰC HIỆN:

1.  Hóa chất PENETRON® xâm nhập vào các vết nứt, vết 
nứt siêu nhỏ và mạch mao dẫn của bê tông thông qua 
chuyển động Brownian và thẩm thấu và phản ứng cốt 
liệu khô

2.  Các thành phần hoạt tính phản ứng với các khoáng trong 
bê tông tạo thành các tinh thể không tan trám đầy các 
vết nứt, lỗ rỗng và khe hở có độ rộng đến 400 microns 
(0.4 mm). Sự phát triển các tinh thể diễn ra sâu vào 
bên trong của kết cấu bê tông tương đối khá xa từ vị 
trí thi công.

3.  Các phân tử nước (và hóa chất gây hại) sẽ không thể đi 
qua bê tông. Tuy nhiên, không khí vẫn có thể tiếp tục 
đi qua do đó cho phép bê tông thở được. Nhờ đó tránh 
được sự hình thành áp suất hơi.

4.  Khi chưa có mặt của độ ẩm sản phẩm PENETRON® 
vẫn nằm tiềm ẩn bên trong bê tông.  Sau đó khi có độ 
ẩm thì quá trình hàn gắn sẽ diễn ra lại một cách tự động 
và tiến triển sâu hơn vào trong bê tông.

Giải pháp đơn giản cho các vấn đề to lớn. Do nước và tạp chất gốc nước xâm nhập vào bê tông chủ yếu qua hấp thụ mao 
dẫn và áp suất thủy tĩnh, đối nghịch với vấn đề này đòi hỏi một giải pháp “mức độ phân tử”. Công nghệ chống thấm gốc 
tinh thể PENETRON® được phát triển và tối ưu nhiều năm qua thông qua kỹ thuật siêu nhỏ. Kết quả đã nói lên thành công 
của chúng tôi.

Khoa học ở phía sau công nghệ PENETRON®.

Hình ảnh phóng đại 5.000 lần



Công nghệ gốc tinh thể ngăn chặn thành 
công sự xâm nhập của độ ẩm.

PENETRON ADMIX® được thêm vào hỗn 
hợp ngay lúc trộn bê tông.

Kết cấu bê tông sẽ được bảo vệ chống 
lại sự xâm nhập của độ ẩm.

Bê tông chống thấm

TRÁM KÍN VẾT NỨT VÀ LỖ RỖNG 

Khoan rộng các vết nứt và lỗ rỗng. Dùng PENECRETE MORTAR™ trám kín vết nứt 
và vùng còn lại xung quanh lỗ.

Thi công PENEPLUG® vào trong lỗ cho đến khi 
đạt theo yêu cầu.

Công nghệ gốc tinh thể sẽ ngăn chặn hiệu quả sự 
xâm nhập độ ẩm.

Kết cấu bê tông tối ưu đối với độ ẩm.

1)

Bê tông sẽ đông cứng và được bảo vệ 
bằng PENETRON® một cách hoàn hảo.

2)1)

Thi công PENETRON® cả mặt thuận và nghịch.

2)

2)

3)

4)

3) 4)

3)

Công nghệ gốc tinh thể sẽ được kích hoạt 
khi có mặt độ ẩm.

1)

THÊM VÀO HỖN HỢP BÊ TÔNG
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THI CÔNG TRÊN BỀ MẶT 



    Kiểm nghiệm tính thấm nước có áp lực
NBR 10.787/94
Áp lực bơm 101.5 psi

Sau 1 tuần

Sau 2 tuần

Sau 3 tuần

Sau 4 tuần

1% ADMIX

1% ADMIX

1% ADMIX

1% ADMIX

Sự cảnh báo không ngừng có nghĩa là 

sự không ngừng cải tiến.
Làm thế nào vật liệu của chúng ta được kiểm nghiệm 
và kết quả đó có ý nghĩa gì cho dự án của bạn.

12

Sự phát triển sản phẩm vĩnh viễn. Tất cả các sản phẩm PENETRON® đều được kiểm nghiệm 
nhất quán và đánh giá phù hợp ngay cả công trường và phòng thí nghiệm để đảm bảo tính 
đồng nhất  về kết quả và tính năng ứng dụng. Do đó chỉ thông qua các nổ lực không ngừng 
để mang lại tốt hơn nữa về tính đồng đều và chất lượng và tính năng ứng dụng rất cao cũng 
như cải tiến tính phù hợp của quy trình sản xuất toàn cầu và các tiêu chuẩn thử nghiệm.

Làm việc với các chuyên gia. Công thức PENETRON® được chọn lọc liên tục nhờ kết hợp 
nghiên cứu các vật liệu mới nhất từ các phòng thí nghiệm đặc biệt và kết quả thu nhận từ 
thực tế ứng dụng của các dự án xây dựng chuyên nghiệp tại công trường. Các sản phẩm 
của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn Quốc gia và tiêu chuẩn đặc biệt như NDF tại Hoa Kỳ, 
CE/TUV tại Đức và của Anh Board of Agrément, NBR ở Brazil để phù hợp về tính năng ứng 
dụng và Quy định về môi trường.

Các chuyên gia thẩm định kết quả. Sản phẩm PENETRON® đã được kiểm nghiệm bởi các 
phòng thí nghiệm quốc tế uy tín và được cấp chứng nhận phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế như 
DIN 1048, Nortest, ASTM, CRD, Singapore Green Label,...



 “ Các kiểm nghiệm nghiêm ngặt và trung thực cải tiến không ngừng.Các 
nhóm phát triển sản phẩm của PENETRON® hoạt động gắn bó với các 
phòng thí nghiệm và các chuyên gia bê tông để đạt hiệu quả tối ưu về 
công nghệ và tính năng chống thấm cho các sản phẩm”
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Tập trung vào các vấn đề cốt lõi. Tại sao khách hàng của chúng tôi đều cảm 
thấy tự tin về các giải pháp mà chúng tôi đưa ra là thích hợp nhất cho dự án 
của họ ? Đó là nhờ họ được hỗ trợ các vấn đề chuyên môn trong giai đoạn 
chọn lựa, làm mẫu thử nghiệm, giải đáp các câu hỏi nảy sinh, đảm bảo giao 
hàng đúng tiến độ, giám sát tại công trường ngay từ lúc đổ bê tông để đảm 
bảo chất lượng. Đó là cách chúng tôi tập trung vào các vấn đề cốt lõi: lắng 
nghe và giải đáp một cách trung thực nhất.

Ưu điểm của PENETRON®. Việc đối thoại theo chuẩn mực đạo đức và phản 
hồi là một phần quan trọng của phương pháp làm việc của chúng tôi. Chúng 
tôi cung cấp sự hỗ trợ dự án đến lúc kết thúc từ nhà thầu đầu tiên thông 
qua các giai đoạn xây dựng đến các dịch vụ bán hàng sau đó. Tuy nhiên, 
có nhiều khía cạnh kỹ thuật khác tạo ra sự khác biệt cho dự án của bạn. Từ 
cách sản xuất sản phẩm, đóng gói và giao hàng đều được thực hiện hoàn 
hảo để mang đến lợi ích cho khách hàng.

Từ nhà máy… Quá trình sản xuất đều cố gắng để đạt kết quả tốt nhờ nắm 
vững và kiểm soát tốt các công đoạn và quy trình sản xuất. Dây chuyền sản 
xuất được trang bị các máy móc hiện đại, các mẫu đều được lưu sau mỗi lô 
sản xuất nhờ đó đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng và phản hồi nhanh 
chóng trong trường hợp xảy ra sự cố.  

…đến công trường xây dựng. Chúng tôi cẩn thận về việc giao hàng đúng 
hạn, cho dù là nhà cung ứng hoặc người sử dụng sau cùng hoặc khách 
hàng. Bằng cách chăm sóc cẩn thận đến từng chi tiết, chúng tôi có thể đảm 
bảo tính năng ứng dụng và chất lượng luôn luôn đúng và các dự án của bạn 
đảm bảo tiến độ và theo như kế hoạch yêu cầu.
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Đáp ứng kế hoạch đặt ra: Corredor Duarte, Santo Domingo

Đây là đường hầm cao tốc sử dụng lớp mỏng bê tông phun 
trực tiếp phía sau máy khoan đường hầm để giảm thiểu hư 
hỏng của lớp đá và thúc đẩy tiến độ xây dựng.

Ñ

Tại sao phải chọn sản phẩm PENETRON®?
Nhiều ưu điểm hơn cả tính chống thấm.

Cam kết của chúng tôi có thể giúp dự án của bạn hoàn thiện.
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➤ “ Nhóm làm việc của chúng tôi đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và thực hiện sự 
có mặt tại công trường để xem xét ngay từ đầu chất lượng bê tông theo yêu cầu.”
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Không chỉ là một sản phẩm, mà còn là một hệ thống giải pháp. PENETRON® không chỉ đơn giản là 
“cung cấp sản phẩm toàn cầu”. Chúng tôi làm việc với khách hàng để triển khai các giải pháp dựa trên 
cả hai yêu cầu là đặc thù của mỗi công trường thi công và bí quyết kinh nghiệm trong công nghệ bê 
tông. Các sản phẩm cung cấp toàn cầu là kết quả nhiều năm kinh nghiệm, mạng lưới các chuyên gia 
trên toàn thế giới để tối ưu hỗn hợp trộn và tính năng ứng dụng của bê tông.

Nhiều dự án và một mục tiêu. Bằng việc kết hợp sản phẩm đúng với quá trình thi công đúng chúng tôi 
có thể xác định giải pháp đúng với hiệu quả cao nhất. PENETRON® giúp các nhà cung cấp bê tông và 
nhà thầu có hỗn hợp bê tông chất lượng và cả các loại bê tông đặc biệt cần thiết cho các công trình xây 
dựng đòi hỏi các tiêu chuẩn ngày càng cao.

Tên các dự án. Các giải pháp của chúng tôi bao gồm nhiều kiểu dự án:

 Bê tông mới cho các công trình xây dựng - Các phụ gia gốc tinh thể PENETRON ADMIX® và hợp 
chất trám khe PENEBAR™ SW cho chỗ khe nối là sự kết hợp cho giải pháp hàng đầu công 
nghiệp.

 Bê tông phun - Cho phun ướt và phun khô, PENETRON ADMIX® rất hiệu quả ngay cả điều kiện 
bất lợi rất nhiều.

  Bê tông đúc sẵn - Sử dụng công nghệ PENETRON® đảm bảo chất lượng cao và độ bền cho các 
cấu kiện bê tông đúc sẵn.

  Kết cấu bê tông hiện hữu - Ứng dụng trên bề mặt của bê tông đảm bảo tính chống thấm và 
kháng hoá chất. Sử dụng PENESEAL PRO™ làm lớp phủ chống thấm cho các khe nhỏ dây tóc.

  Sửa chữa bê tông - Tái tạo các kết cấu bê tông bị hư hỏng bằng vữa sửa chữa PENECRETE 
MORTAR™ và vữa cản nước đóng rắn nhanh gốc xi măng ngăn chặn rò rỉ nước đang xảy ra 
ngay cả áp suất thủy tĩnh.

  Chất làm cứng mặt sàn - Với PENESEAL FH™ sẽ tạo lớp phủ hoạt tính thẩm thấu cho bê tông 
và các vật liệu nền xây dựng khác.

Mỗi dự án đều khác nhau. 
Hãy để chúng tôi tăng độ bền cho chúng.

Nhiều giải pháp đảm bảo kết quả bền vững.



Thế giới nước. 

Hơn 70% hành tinh chúng ta được bao phủ bởi nước. Kết cấu 
bê tông có độ bền đóng vai trò quan trọng khi các hoạt động 
của con người ngày càng tăng hướng ra phía môi trường biển.
Công nghệ PENETRON® góp phần quan trọng về độ bền bê 
tông thiết kế cho các kết cấu như vậy. 
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Quan tâm đến nguồn tiền đầu tư   là cách chúng tôi làm.
Giải pháp hiệu quả về giá thành của PENETRON® ngăn ngừa thâm hụt cho đầu tư dự án.

Xem xét ở mức độ thấp nhất. Sự thiệt hại sớm của kết cấu bê tông hoặc các chi phí bảo trì và sửa 
chữa không mong muốn có thể dễ dàng đạt mức giới hạn đã vượt quá chi phí xây dựng ban đầu. 
Do vậy, hệ thống phân phối toàn cầu sẽ đối mặt với sự thiếu hụt vật liệu, tăng giá thành và một 
khuynh hướng toàn cầu hoá của các quy định xác nhận ứng dụng đáng kể các nguồn tài nguyên 
hiệu quả (“xanh”).

Xem xét tuổi thọ của công trình. Các phương thức tài chính hiện nay cho hầu hết các dự án bao gồm 
tính toán tuổi thọ của công trình và không tính vào chi phí xây dựng ban đầu. Điều này tạo nên yêu 
cầu kết cấu có tuổi thọ lâu dài và bê tông có độ bền cao.

Giải pháp hôm nay và sau khi công trình hoàn thành. Các kỹ sư PENETRON® đang phát triển các 
giải pháp thành công cho các nhiều dự án lớn mà nhờ đó có thể giúp đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật 
khó nhất - hôm nay và sau khi xây dựng xong. 

Bảo vệ các tòa nhà chọc trời:  Tòa nhà Sail vịnh Maria Singapore

Ở chiều cao 245m (800 ft.) với hơn 1000 căn hộ sang trọng, tòa 
nhà Sail ở vịnh Maria là một trong những tòa nhà chung cư cao 
nhất thế giới. Nằm ngay trên mặt nước, tòa nhà Sail đã sử dụng 
PENETRON ADMIX® để xử lý cho toàn bộ kết cấu tòa nhà.

Ñ

Làm việc cùng với nguồn vốn: Hồ chứa OCWA phía tây USA

PENETRON ADMIX® được sử dụng trong bê tông trộn 
sẵn phù hợp với nguồn vốn hạn hẹp nhờ tiết kiệm giờ 
công, loại bỏ yêu cầu sử dụng màng chống thấm và 
lớp phủ, và cung cấp các đặc tính ứng dụng ưu việt.

Ñ
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Giải pháp giá thành hiệu quả: Công viên Cleveland, USA

Một dự án phức hợp gây giống voi châu Phi ở công viên 
Metroparks đã dùng PENETRON ADMIX® cho hồ tắm, 
bể bơi và thác nước như giải pháp tiết kiệm nhất.
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Công trình xây dựng bền vững: Calgary EEEL, Canada

Với công nghệ tiên tiến, tiết kiệm và tái tạo năng lượng, EEEL đã 
giành được chứng chỉ Bạch kim LEED Platinum certificate. Tất 
cả các hạng mục bê tông ngầm sử dụng PENETRON ADMIX® đã 
mang lại giá trị cao nhất về độ bền và tính chống thấm.

Bê tông của tương lai  là Xanh.

Đảm bảo độ tin cậy và duy trì lâu dài.

Làm việc thông minh hơn. Đã lâu trước khi trở thành công 
nghệ gốc tinh thể PENETRON® đại diện cho bước tích cực 
cho xu hướng dùng các nguồn tài nguyên thông minh có khả 
năng duy trì lâu dài và thực tế xây dựng “xanh hơn”. Trong 
khi bê tông không được xem như là sản phẩm “xanh”, việc 
loại bỏ các lớp vữa trát và màng, tăng tuổi thọ của kết cấu bê 
tông (tránh được chi phí sửa chữa) và giới thiệu các sản phẩm 
không độc hại (được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm về 
môi trường) đóng góp toàn bộ vào các dự án xây dựng duy trì 
lâu dài hơn.

Sự lựa chọn xanh hơn. Công nghệ PENETRON® hoàn toàn 
không chứa các thành phần hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) và 
bản chất không độc hại phù hợp dùng cho các bể nước uống 
hoặc các chứa thực phẩm. Được cấp chứng chỉ nhãn xanh, 
PENETRON® phù hợp các tiêu chuẩn xây dựng xanh quốc tế. 

Tính khả thi, hơn cả về hiệu quả giá thành. Tất cả các sản 
phẩm của chúng tôi gắn liền với các tiêu chuẩn cao nhất về 
môi trường và đang tiếp tục được kiểm nghiệm thông qua 
các phòng thí nghiệm uy tín để đảm bảo phù hợp với các tiêu 
chuẩn mới nhất bao gồm ASTM và DIN. 

Từ nhà máy đến dự án. Việc sản xuất đảm bảo chất lượng 
toàn diện và tiêu chuẩn về môi trường ISO 14001 chứng minh 
các nổ lực của chúng tôi. Điều này bao gồm cả sự lựa chọn 
nguyên liệu từ các nhà cung cấp địa phương (nếu có thể).

Ñ



Công trình xanh: Khu vườn vùng Vịnh, Singapore

Khu vườn nước là nơi hấp dẫn vườn cây và trình diễn công nghệ năng lượng bền vững 
với thử thách chống thấm khắc nghiệt. PENETRON® cung cấp giải pháp “xanh”. 
PENETRON® được cấp “NHÃN XANH” là tiêu chuẩn nhận công nhận XANH cho các 
sản phẩm và dịch vụ có tính bền vững.
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PENETRON® ADMIX®

Phụ gia gốc tinh thể thế hệ 
3 được thêm vào bê tông 
mới trong quá trình đổ bê 
tông chống thấm và bảo vệ 
bê tông.

PENETRON®

Được thi công cả 2 phía mặt 
thuận và mặt ngược bằng 
cọ quét hoặc phun, chống 
thấm và kháng hóa chất 
cho các hạng mục ngầm và 
nổi.

PENETRON ADMIX® SB 
Phụ gia gốc tinh thể thế 
hệ 3 cải tiến với ưu điểm 
tiết kiệm thời gian, được 
cân sẵn trong các túi hòa 
tan dễ thi công.

Công nghệ PENETRON® luôn đi trước nhằm cải tiến các sản phẩm ứng dụng và tính năng của chúng

Hệ thống hoàn chỉnh PENETRON® bao gồm các giải pháp sau đây:

PENECRETE MORTAR™
Vữa sửa chữa trám đầy các 
vết nứt không dịch chuyển, 
các mạch ngừng trong xây 
dựng, các lỗ ti, rỗ tổ ong và 
bê tông bị hư hại kết cấu.

PENEPLUG®

Vữa cản nước gốc xi măng 
tinh thể đóng rắn nhanh 
chặn nước rò rỉ ngay cả khi 
có áp lực cao.

PENETRON PLUS®

Vữa chống thấm gốc tinh 
thể, rắc khô và xoa bằng 
bay cho bề mặt nằm ngang 
và bê tông đúc sẵn.

PENETRON® INJECT
Vữa trám khe nứt 2 thành 
phần cải tiến chống thấm gốc 
tinh thể và trám các lỗ hốc 
và khe nứt lớn nhanh chóng 
nằm sau trong bê tông.

Hệ thống của chúng tôi là
hệ thống của bạn.

CHỐNG THẤM GỐC TINH THỂ
Độ bền của phụ gia gốc tinh thể nhờ các hóa chất hoạt tính 
đa năng tạo bê tông có độ bền vĩnh viễn, rất hiệu quả nhờ 
khả năng giảm tính thấm của hệ thống (PRAH).

 PENEBAR™ SW-45 RAPID
Băng trám khe trương nở 
nhanh khi tiếp xúc với độ 
ẩm, ứng dụng lý tưởng cho 
các khe nối xây dựng.

 PENEBAR™ SW-55
Tạo một băng cản nước 
vật lý ở các mạch ngừng 
thi công cho bê tông đúc 
sẵn và trương nỡ khi tiếp 
xúc với độ ẩm.

PENEBAR™ PRIMER
Ngăn cản hoàn toàn sự 
xâm nhập của nước nhờ 
kết nối tốt giữa băng 
trương nở trám khe và bề 
mặt bê tông. Dễ thi công.

BĂNG CẢN NƯỚC
Băng cản nước là loại tự trương nở để xử lý cho các 
mạch ngừng thi công hoặc nơi dễ bị nước xâm nhập 
ngay cả áp suất thủy tĩnh cao
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Hệ thống PENETRON® đưa ra các sản phẩm chất lượng cao cho một phạm vi ứng dụng rộng lớn của bê tông có độ 
bền cao. Các sản phẩm của chúng tôi được kiểm tra nghiêm ngặt trong phòng thí nghiệm và tại thực tế công trường 
và được sản xuất độc quyền theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001.
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PENESEAL FH™ 

Lớp phủ lỏng hoạt tính, trong suốt 
có thể bảo vệ vĩnh viễn, duy trì và gia 
cường bê tông và vật liệu nền.

CHẤT LỎNG CHỐNG THẤM
Bảo vệ vĩnh viễn, duy trì độ bền và gia 
cường bê tông nhờ xử lý chống thấm 
(cho bê tông lộ thiên... sàn mái) và 
làm cứng mặt nền bê tông.

PENESEAL PRO™

Chất lỏng phủ kín bề mặt thi công phun 
nhờ tạo thành một lớp bề mặt phụ để trám 
kín các vết nứt như đường dây tóc và bảo vệ 
bê tông chống lại xâm nhập của nước.

Sản phẩm chất lượng cao có phạm vi ứng dụng rộng lớn cho bê tông có độ bền.
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“  Chúng tôi đã nói rất nhiều về tính năng và công nghệ. Nhưng kể từ khi lần đầu tiên tôi chống thấm hầm 

chứa trong một công tác mùa hè, ưu tiên của tôi và công ty đều giống nhau. Chúng tôi nổi bật nhờ cung cấp 

sản phẩm chất lượng cao nhất cùng với hệ thống hỗ trợ dịch vụ nhiệt tình với mục đích mang lại thành công 

cho các dự án của khách hàng khắp nơi trên thế giới.”                        — Chủ tịch Robert Revera  — 

Ông Robert Revera • CHỦ TỊCH
kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Ông Jozef Van Beeck • GIÁM ĐỐC 
 Kinh doanh và Tiếp thị Toàn cầu

Ông Florian Klouda • GIÁM ĐỐC 
Quản lý Khách hàng Toàn cầu

Ông Christopher Chen • GIÁM ĐỐC 
Kinh doanh và Tiếp thị khu vực Bắc Mỹ



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 toàn diện cho bê tông."

Thành lập cuối thập niên 1970, PENETRON® đã phát triển các sản phẩm chống thấm gốc xi măng và các 
phụ gia tạo ra công nghệ gốc tinh thể tối ưu. Bí quyết công nghệ và kinh nghiệm đạt được hơn 40 năm 
qua đảm bảo PENETRON® có thể đưa ra phạm vi rộng lớn các giải pháp bảo vệ bê tông, chống thấm, 
sửa chữa và hàn gắn bê tông. 

Hệ thống PENETRON® đang chứng tỏ tính hiệu quả cho nhiều dự án trọng điểm trên khắp thế giới. Sự 
hoàn hảo về mặt kỹ thuật của các sản phẩm và kiến thức cũng như các nhóm hoạt động độc lập thể hiện 
công ty hàng đầu về công nghệ.

Với các văn phòng đại diện ở các thị trường chính và các nhà máy sản xuất khắp thế giới gần với khách 
hàng, PENETRON® đưa ra các sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật cho các nước trên thế giới thông qua mạng 
lưới phân phối toàn diện.

Tính khả thi: Sân bay Quốc tế Chennai, Ấn Độ

Việc nâng cấp và hiện đại hoá đòi hỏi giải pháp khả thi cao để 
có thể đối phó với thời tiết gió mùa đột ngột. Những người có 
thẩm quyền của sân bay Ấn Độ đã quyết định sử dụng công 
nghệ PENETRON®. 

Làm việc theo kế hoạch dự kiến: Sheraton San Juan, Puerto Rico

Giới hạn thời gian theo cuộc họp về bệ đỡ hồ bơi tầng trên 
cùng đòi hỏi giải pháp chống thấm bê tông hiệu quả cho 500 
phòng của khách sạn. PENETRON ADMIX® đã được chọn để 
xử lý hồ bơi và bể chứa nước giúp giảm thời gian xây dựng.Sân bay Quốc tế Chennai, Ấn Độ Khách sạn Sheraton San Juan, Puerto Rico

Công ty của chúng tôi.
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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
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Đi khắp thế giới với PENETRON®: Các hình ảnh ở 2 trang này đại diện cho các dự án thể hiện ứng dụng công nghệ PENETRON®.
Các dự án này sẽ tìm thấy ở website: www.penetron.com/projects.
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Bền vững. Toàn cầu. PENETRON®.



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


