
Kính gửi Quý công ty, 

     Công ty TNHH Penetron Việt Nam trân trọng cám ơn Quý công ty đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. 

     Tập đoàn Penetron Hoa Kỳ được biết đến như một công ty hàng đầu thế giới với kinh nghiệm hơn 60 năm trong lĩnh vực chống thấm,

sửa chữa và bảo vệ bê tông toàn diện. 

     Penetron Việt Nam xin gửi Quý công ty GIẢI PHÁP BẢO DƯỠNG, TĂNG CỨNG VÀ NGĂN BỤI CHO SÀN CÔNG NGHIỆP của tập đoàn

Penetron Hoa Kỳ với những ưu điểm vượt trội như sau:

Độ cứng Mohs đạt 7 (Quartz)

Hàn gắn vĩnh cửu

Tăng độ cứng & chống va đập

Khả năng kháng hóa

Có thể áp dụng lên bề mặt bê tông tươi (dưới 24 giờ) hoặc bê tông đã đông cứng (hơn 28 ngày tuổi)

Không độc hại

An toàn theo quy định VOC và USDA

Độ bám dính tăng 60% với epoxy và 50% với polyurethane

Quý công ty vui lòng tham khảo giải pháp của chúng tôi theo đường link bên dưới với các thông tin như sau :

Tài liệu kỹ thuật / MSDS sản phẩm / Brochure (Anh, Việt)

Các giải pháp kỹ thuật

Một số test report (trong nước và quốc tế)

Các dự án đã tham gia ở Việt Nam.

Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý công ty. 

Trân trọng kính chào, 
(For English, please refer to the below)  
------------------------ 

Dear Valued Customer, 

     Penetron Viet Nam would like to thank you for your interest in our products. 

The know-how and experiences gained over the past 60 years have enabled Penetron to offer a broad range of concrete solutions,

including crystalline waterproofing, water stops and liquid concrete sealers.

GIẢI PHÁP BẢO DƯỠNG, TĂNG CỨNG VÀ NGĂN BỤI CHO SÀN CÔNG NGHIỆP

https://drive.google.com/drive/folders/1e4YlZMVzojuTcAA8v9hH0WnCPFEVpjHn


   For HARDENING, DUST PROOFING AND CURING AID FOR INDUSTRIAL CONCRETE FLOOR, we here in Penetron Vietnam are

delighted to introduce PENESEAL FH™ which provides the following advantages:

Mohs hardness reaches 7 (Quartz)

Lifetime concrete protection Increased concrete durability and lifespan

Increase in compressive strength and impact resistance

Resistant to chemical attacks

Can be easily applied directly on fresh concrete (less than 24 hours) or hardened concrete (more than 28 days old).

Non-Toxic

Free of VOC

60% increase in epoxy adhesion and 50% increase in polyurethane adhesion

Please click on the button below to download product brochures for your initial reference:

Datasheet / MSDS & Brochure (English, Vietnamese)

Technical solutions

Test report (internal & external)

Job reference in Vietnam.

We are looking forward to having an opportunity to collaborate and work together with you on your upcoming projects. 
Best Regards,

 

HARDENING, DUST PROOFING AND CURING AID FOR INDUSTRIAL CONCRETE FLOOR

https://www.linkedin.com/company/penetron-vietnam-ltd.-co./?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/penetron.com.vn/?eid=ARDve8DWK5s-0fZQ5RoKbdS8HSq5c4endPqUy36B0jeQSjm8zsd9-3zFa5Cf97remfn5EkPnRophzYv1
http://penetron.com.vn/
https://www.youtube.com/channel/UCzmgMja8O6qBNJ9lhmDO5Kw
https://drive.google.com/drive/folders/1e4YlZMVzojuTcAA8v9hH0WnCPFEVpjHn

