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Bạn đọc thân mến,

Chào mừng bạn đến với phiên bản mới nhất về chủ đề Nâng cao độ bền bê tông bằng sản phẩm
Penetron từ thương hiệu hàng đầu thể giới về bảo vệ bê tông.

Trong số này, chúng tôi đang xem xét kỹ hơn vai trò quan trọng của lớp bê tông bảo vệ khi nói
đến thiết kế độ bền. Chỉ cần một vài cm bê tông có thể xác định xem công trình của bạn tồn tại 30
năm hay 100 năm. Tìm ra hướng để đảm bảo chất lượng về lâu dài.

Khi một số quốc gia đã chống chọi thành công với đại dịch, các cuộc triển lãm trực tiếp đang
được tổ chức trở lại. Chúng ta cùng xem qua Triển lãm MADE expo 2021, nơi Penetron đã tham
gia vào ấn bản thứ 10 của triển lãm nổi tiếng nhất của Ý trong lĩnh vực xây dựng.

Penetron Italia từ lâu là một cái tên đáng tin cậy trong cộng đồng xây dựng và kỹ thuật Ý, vừa kỷ
niệm 20 năm thành lập – trong đó có một năm trì hoãn. Một lễ kỷ niệm nhỏ để cảm ơn khách
hàng và mạng lưới những người ủng hộ Penetron.

http://www.penetron.com/
http://www.penetron.com/the-penetron-system
http://www.penetron.com/products
http://www.penetron.com/projects
http://www.penetron.com/contact


Trong phần PENETRON Toàn cầu, chúng tôi chỉ ra một số dự án mới nhất sử dụng các giải pháp
Penetron đạt hiệu quả cao.

Giữ an toàn và sức khỏe,

Florian Klouda
Director, International Account Coordination
PENETRON INTERNATIONAL LTD.

Xác định độ bền bê tông – Sự quan trọng của lớp bê tông bảo vệ
không thấm nước

Thiết kế một kết cấu bê tông có thể duy trì khả năng sử dụng và hoạt động theo các thông số kỹ
thuật ở một môi trường nhất định trong suốt thời gian sử dụng có nghĩa là lựa chọn vật liệu phù
hợp, thiết kế và triển khai thích hợp, cũng như các quy trình kiểm soát chất lượng để sản xuất và
lắp đặt bê tông.

Bê tông cần được bảo vệ khỏi nhiều mối đe dọa hư hỏng liên quan đến sự xâm nhập của ion
clorua, quá trình cacbonat hóa, sự tấn công hóa học, hư hỏng do đóng – tan băng, các phản ứng
kiềm cốt liệu, và các phản ứng khác. Tất cả những điều này góp phần làm cho kết cấu bị hư hỏng
do làm tăng tính thấm của bê tông và gây ăn mòn cốt thép, dẫn đến tuổi thọ bị giảm đi.

Theo như đã biết, sự xuống cấp của bê tông bắt đầu sau khi cốt thép bị ăn mòn, nên việc bảo vệ
cốt thép có tầm quan trọng đáng kể. Trong trường hợp này, lớp bê tông bảo vệ là rào cản duy
nhất giữa cốt thép và bề mặt bê tông - đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, khả năng bị nứt
cao hơn và độ rỗng cao hơn (do bê tông kém chất lượng hoặc không được bảo dưỡng) làm giảm
khả năng liên kết của lớp bê tông bảo vệ trong kết cấu.

Các chất gây ô nhiễm có trong nước như clorua di chuyển qua các lỗ rỗng, mao mạch và các vết
nứt siêu nhỏ của lớp vỏ bê tông hướng về phía cốt thép. Lớp bê tông càng mỏng và càng dễ
thấm thì clorua càng nhanh đến cốt thép gây ăn mòn. Do đó, bê tông dễ thấm hơn có liên quan
trực tiếp đến tuổi thọ sử dụng ngắn hơn.

Đọc toàn bộ bài viết và xem Penetron bảo vệ lớp bê tông bảo vệ như thế nào để đảm bảo độ bền
và tăng tuổi thọ cho bê tông, hãy nhấp vào đây.

https://www.penetron.com/newsletter/dec21/images/the-significance-of-the-concrete-cover-vn.pdf
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Sau hai năm gián đoạn, triển lãm MADE tổ chức trực tiếp tại Milan để giới thiệu những công nghệ
xây dựng mới nhất và tuyệt vời nhất. Đồng thời, năm 2021 cũng đánh dấu kỷ niệm 10 năm triển
lãm thương mại nổi tiếng xoay quanh các khía cạnh của cuộc sống tốt - tiện nghi, đổi mới, an
toàn và bền vững.

Phiên bản năm nay của triển lãm MADE tổ chức bốn phân khúc chuyên biệt bao gồm MADE Cửa
và Vỏ bọc công trình, MADE Vật liệu và thi công công trình, MADE Nội thất và hoàn thiện, MADE
Phần mềm, Công nghệ và Dịch vụ.

Là đơn vị hỗ trợ lâu năm cho triển lãm xây dựng lớn nhất của Ý, Penetron là một nhà triển lãm
chính. Tại gian hàng Penetron, khách tham quan đã được tận mắt chứng kiến những ưu điểm
của Hệ thống Penetron, dựa trên công nghệ kết tinh đã được chứng minh cho các giải pháp
chống thấm và bê tông bền vững.



Kỷ niệm 20 năm thành lập: Penetron Italia



Câu chuyện thành công của Penetron ở Ý bắt đầu cách đây hơn 20 năm vào năm 2000. Từ trụ
sở ở Turin, ngay phía nam dãy Alps, một nhóm nhỏ nhưng đầy tâm huyết đã xây dựng vững
chắc công nghệ kết tinh của Penetron ở Ý và trở thành nguồn lực đáng tin cậy cho những giải
pháp chống thấm và độ bền bê tông.

Đánh dấu những thành công bước đầu với các dự án lớn như Milan Sud (Depuratore Sud di
Milano) và Metro Torino, đội nhanh chóng mở rộng thông qua mạng lưới đại diện và nhà phân
phối trực tiếp trên toàn quốc. Kết quả của những nỗ lực này, Penetron Italia đã sớm nổi lên như
một nhà cung cấp đáng tin cậy và được tôn trọng trong cộng đồng xây dựng và kỹ thuật Ý.

Bằng cách kết hợp các dịch vụ đầu cuối với hiệu suất chưa từng có của hệ thống kết tinh tiên tiến
nhất thế giới, Penetron Italia không ngừng nâng cao nghiên cứu độ bền bê tông và hình thành
các liên minh chiến lược. Dưới sự lãnh đạo của Arch. Enricomaria Gastaldo Brac, công ty đã
nhanh chóng xây dựng thương hiệu Penetron như một cái tên được công nhận trong lĩnh vực
xây dựng của Ý.

Ngày nay, Penetron Italia và mạng lưới toàn quốc ghi nhận sự hỗ trợ của cơ sở khách hàng ngày
càng tăng với sự “biết ơn chân thành”!

Và "tăng tốc" trong 20 năm tới…

Ông Enricomaria Gastaldo Brac, Giám đốc điều hành/ Giám đốc điều hành của Penetron Italia srl
và ông Florian Klouda, Giám đốc, Điều phối tài khoản quốc tế của Penetron International Ltd. tại
lễ trao giải nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Penetron Italia.

Bệnh viện San Jose, Melipilla, Chile

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Melipilla đã có lịch sử lâu đời. Cơ sở y tế đầu tiên ở đây - về cơ
bản là một phòng với 12 giường - được xây dựng vào năm 1865. Kể từ đó, các bệnh viện liên tục
được xây dựng lại và mở rộng. Bệnh viện gần đây nhất, một dự án trị giá 134 triệu đô la Mỹ cho
một cơ sở y tế lớn đáng kể, được ủy quyền bởi Bộ Y tế Chile và được thiết kế bởi kiến trúc sư
Hugo Silva Soto. Bệnh viện mới San José thay thế trung tâm chăm sóc trước đây (9.814 m²) đầy
đủ dịch vụ (60.834 m² / 660.000 ft²) với 239 giường, 7 gian phẫu thuật và 410 chỗ đậu xe (350
chỗ ngầm).



Do lịch sử địa chấn của Chile, cơ sở mới đã kết hợp một hệ thống cách ly địa chấn để giúp giảm
đáng kể rung động cho các tòa nhà trong trận động đất. Điều này sẽ giúp tránh được những hư
hỏng lớn về cấu trúc trong tương lai.

Ban đầu, tổng thầu San José Constructora đã chỉ định một giải pháp chống thấm cạnh tranh.
Nhưng khi Penetron Chile chỉ ra cách PENETRON ADMIX giúp giảm thấm bê tông hiệu quả và
cung cấp giải pháp chống thấm chi phí thấp hơn, nên sản phẩm của Penetron đã được chỉ định.

Ready-Mix Hormigones, nhà cung cấp bê tông trộn sẵn, đã xử lý 13,000 m³ bê tông bằng
PENETRON ADMIX, được thêm vào tại trạm trộn. Bê tông đã qua xử lý được sử dụng cho tường
chắn và sàn đáy của bệnh viện mới.

Sân bay quốc tế Aleksey Leonov, Kemerovo, Nga

Lưu vực than Kuznetsk ở tây nam Siberia, còn được gọi là Kuzbass, là một trong những khu vực
khai thác than lớn nhất ở Nga. Lưu vực có diện tích khoảng 10.000 dặm vuông (26.000 km²) và
sở hữu một số mỏ than rộng nhất trên thế giới. Kemerovo là trung tâm kinh tế của khu vực.

Được xây dựng ban đầu vào những năm 1960 với hai nhà ga ở tầng trệt có kích thước khiêm
tốn, việc mở rộng và hiện đại hóa sân bay Kemerovo đã quá hạn từ lâu. Dự án mới hoàn thành,
do GK Spectrum phối hợp với Cục Kiến trúc ASADOV phát triển, bổ sung thêm một nhà ga bằng
kính và bê tông mở rộng với hai lối đi bằng kính trượt tự động. Các khu vực đến và đi hiện đã có
nhiều cấp độ khác nhau, và công suất đã được tăng từ 200 lên 460 hành khách mỗi giờ. Nhà ga
mới cũng bao gồm dịch vụ đặc biệt và phòng chờ hạng thương gia.

Sân bay mới, mở rộng lớn hơn được đặt theo tên của Aleksey Leonov, một nhà du hành vũ trụ
nổi tiếng của Liên Xô, người đầu tiên đi bộ trong không gian vào năm 1965. Ông cũng chỉ huy tàu
con thoi Soyuz trong sứ mệnh Soyuz-Apollo, đã cập bến không gian trong hai ngày với một
khoang tàu Apollo của Mỹ vào năm 1975.

Do những thách thức nổi tiếng của khí hậu lạnh giá Siberia, Penetron Kuzbass, đại diện địa
phương của Penetron tại Kemerovo, đã được yêu cầu cung cấp một giải pháp chống thấm bê
tông cho kết cấu bê tông cốt thép của tầng hầm nhà ga và bảo vệ bất kỳ phần bê tông tiếp xúc
khỏi bị hư hại gây ra bởi các chu kỳ đóng - tan băng cho khu vực.



Hệ thống Penetron được khuyến nghị là rất cần thiết để bảo vệ cho các kết cấu tầng hầm bê
tông. Sự kết hợp của PENECRETE MORTAR - vữa chống thấm kết tinh được sử dụng để sửa
chữa các vết nứt và PENETRON - vật liệu chống thấm kết tinh dùng tại chỗ được sử dụng như
một loại vữa, sử dụng để cung cấp độ bền và bảo vệ vĩnh viễn cho các kết cấu nhà ga sân bay
mới.

Được xây dựng bởi Tập đoàn Limak Marash, tổng thầu của dự án, nhà ga sân bay mới có ba
tầng cao và một tầng hầm, nơi chứa các trạm bơm, các đường hầm khác nhau và các phòng cho
cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cung cấp.

Ngày nay, Sân bay quốc tế Kemerovo’s Alexey Leonov (KEJ) là một trong hai sân bay chính ở
khu vực Kemerovo Oblast của tây nam Siberia. Cơ sở mở rộng có thể chứa các máy bay cỡ nhỏ
và vừa, cũng như máy bay quân sự. Lượng hành khách hàng năm tại sân bay mới dự kiến sẽ đạt
2 triệu hành khách vào năm 2028.

Mỏ Spense, Antofagasta, Chile

Broken Hill Proprietary (BHP), trước đây được gọi là BHP Billiton, là một công ty khai thác mỏ,
kim loại và dầu khí đa quốc gia Anh-Úc có trụ sở chính tại Melbourne, Úc. Là chủ sở hữu của
Escondida, mỏ đồng lớn nhất thế giới, là một trong những công ty sản xuất đồng lớn nhất trên thế
giới.

Dự án cơ sở hạ tầng trị giá 52 triệu đô la của BHP để mở rộng mỏ đồng lộ thiên Spence ở miền
bắc Chile, còn được gọi là Phương án tăng trưởng Spence (SGO), sẽ kéo dài tuổi thọ của mỏ
thêm khoảng 50 năm. Dự án SGO đã nâng cấp hầm mỏ, bãi chứa chất thải, nhà máy cô đặc và
thùng chứa bột. Đặc biệt, dự án bao gồm thiết kế, kỹ thuật và xây dựng một thiết bị cô đặc sunfua
quy mô lớn thông thường cho cả quặng đồng và molypden. Bể bê tông của thiết bị cô đặc tiếp
xúc với nhiều loại hóa chất, không giới hạn sunfua đồng, sắt và muối của các kim loại khác.

Do các quá trình vật lý và điện hóa tích cực được sử dụng để chiết xuất đồng từ quặng, các
thông số kỹ thuật về tính thấm của bể bê tông cho thiết bị cô đặc rất nghiêm ngặt. Giải pháp
chống thấm được chỉ định ban đầu là một sản phẩm bịt kín lỗ rỗng nhỏ, không đáp ứng các tiêu



chuẩn về độ thấm cần thiết của dự án, dẫn đến việc tìm kiếm một giải pháp thay thế mạnh mẽ
hơn.

Nhà cung cấp bê tông trộn sẵn, Petreos Society, đã khuyến nghị bê tông được xử lý bằng
PENETRON ADMIX là giải pháp chống thấm duy nhất có khả năng đáp ứng các thông số kỹ
thuật về độ thấm của dự án. Salfa Corporation, tổng thầu của dự án, đã chỉ định PENETRON
ADMIX xử lý 13.000 m³ bê tông cho bể cô đặc.

Nhờ vào hiệu suất tuyệt vời của bê tông được xử lý bằng PENETRON ADMIX, tổng thầu sau đó
đã quyết định mở rộng việc sử dụng PENETRON ADMIX cho các kết cấu khác được lên kế
hoạch cho dự án nâng cấp SGO.

Riviera Maya Nickelodeon Resort, Quintana Roo, Mexico

Nằm cách Sân bay Quốc tế Cancun chỉ 17 dặm (27 km) về phía Nam, Nickelodeon Resort đầu
tiên của México là một điểm đến cho kỳ nghỉ trên biển dành cho gia đình với phong cách
Nickelodeon vui tươi. Tất cả 280 phòng cao cấp của khu nghỉ mát đều có tầm nhìn ra toàn cảnh
Biển Caribê và có lối đi thẳng ra khu vực hồ bơi. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng còn có sáu nhà hàng,
ba quán bar, spa, hồ bơi bên bờ biển và công viên nước Aqua Nick™ rộng 6 mẫu Anh với hơn 20
đường trượt nước (tổng chiều dài: > 600 m / > 2.000 feet) và 555 mét (1,830 feet) sông.

Các khu nghỉ dưỡng Nickelodeon được trình bày theo các nhân vật nổi tiếng nhất trên mạng. Ví
dụ, Pineapple Suite được lấy cảm hứng từ ngôi nhà hình quả dứa dưới biển của SpongeBob;
Suite Lair trên tầng thượng được thiết kế như một hang ổ dưới lòng đất dành riêng cho các Ninja
Rùa; và Big Kahuna Suite là một sự tôn kính đối với lịch sử của hoạt hình Nickelodeon.

Penetron México đã làm việc cùng với Benau Comercial, nhà phân phối Penetron cho vùng
Caribe của México, và tổng thầu để phát triển một loạt các giải pháp chống thấm hoàn chỉnh, vì
cả kết cấu ngầm và thân của tổ hợp Nickelodeon đều cần được bảo vệ khỏi môi trường ven biển,
mực nước ngầm cao, và tiếp xúc với khí hậu nhiệt đới của bán đảo Yucatan.



Các nhà cung cấp bê tông trộn sẵn tại địa phương đã cung cấp bê tông đã qua xử lý PENETRON
ADMIX cho các hồ bơi (hồ bơi thi đấu, hồ bơi trẻ em và hồ bơi chính), bồn tắm nước nóng, bồn
chứa của nhà máy xử lý nước thải và bồn hoa của khách sạn. Các sản phẩm chuyên dụng của
Penetron - PENECRETE MORTAR và PENETRON - được ứng dụng để chống thấm và sửa
chữa các tấm mái bê tông, các đường trượt nước, hệ thống thoát nước của hồ bơi chính, các lớp
lót bê tông của Sông lười và Sông nhanh, các bể bù nước, bể bơm, phòng mái, và đài phun
nước ở công viên.

Tòa án Bắc Benghazi, Benghazi, Libya



Việc hoàn thành Tòa án Bắc Benghazi mới vào tháng 4 năm 2022 đặt ra một dấu hiệu tích cực và
đầy hy vọng cho việc tái thiết lập đất nước Libya bị tàn phá bởi chiến tranh. PENETRON ADMIX
được chỉ định để bảo vệ các kết cấu bê tông phần ngầm của khu phức hợp khỏi môi trường
nước mặn của Biển Địa Trung Hải gần đó.

Tòa án Bắc Benghazi có chức năng là trụ sở của Hội đồng Cách mạng Libya sau khi Đại tá
Ghaddafi bị lật đổ vào năm 2011. Tuy nhiên, khu phức hợp Tòa án đã bị phá hủy trong cuộc nội
chiến xảy ra sau đó tại đất nước. Vào năm 2021, Hội đồng Cách mạng đã đưa ra một dự án xây
dựng một khu phức hợp mới.

Tổng thầu của dự án, Ahel al Thika Construction, đã làm việc với Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật
Libya, người đã cung cấp thiết kế kết cấu và hỗ trợ kỹ thuật, để xây dựng Tòa nhà Tòa án Bắc
Benghazi mới. Khu phức hợp mới bao gồm ba tầng trên mặt đất chứa các tòa án và các văn
phòng khác nhau, và một tầng hầm thấp hơn dành cho các kho lưu trữ của tòa án.

Vì khu phức hợp Tòa án mới nằm liền kề với bãi biển Benghazi và Biển Địa Trung Hải, nên cần
phải có một giải pháp đáng tin cậy để ngăn chặn sự xâm nhập của ion clorua và kết quả là sự ăn
mòn của các cấu trúc bê tông cốt thép của Tòa án.

Dựa trên kết quả của các dự án Penetron khác nhau đã đáp ứng thành công thách thức xây
dựng trong môi trường biển - ở Bắc Phi và trên toàn thế giới - nhà tư vấn kỹ thuật của dự án đã
chỉ định PENETRON ADMIX và dải băng trương nở cảng nước PENEBAR SW-45A.

Elmothida Concrete, nhà cung cấp bê tông trộn sẵn, đã phân phối bê tông được xử lý
PENETRON ADMIX cho sàn tầng hầm và tường chắn. PENEBAR SW-45A được sử dụng để bịt
kín các mối nối xây dựng.

Tòa nhà Strata Wynwood, Miami, Mỹ



Dự án Strata Wynwood trị giá 71 triệu USD được phát triển bởi CIM Group và One Real Estate
Investment. Tọa lạc tại Khu Nghệ thuật nổi tiếng của Miami, khu đất rộng 1.78 mẫu Anh trải dài
toàn bộ thành phố. Sự phát triển đa chức năng bao gồm 27,000 ft² (2,455 m²) không gian bán lẻ
và studio tần trệt, với ba tầng văn phòng (khoảng 60,000 ft² / 5,455 m²) ở trên. Địa điểm này nằm
trên cùng bởi hai tòa tháp tám tầng chứa 257 căn hộ (với cách bố trí từ studio đến ba phòng ngủ)
nhìn ra các khu vực tiện nghi, bao gồm trung tâm dịch vụ doanh nhân và phòng máy tính, hồ bơi
ngoài trời với lều và câu lạc bộ, trung tâm thể dục, và một phòng khách và nướng của cư dân.
Strata Wynwood cũng có một nhà để xe với 480 chỗ đậu xe.

Penetron được yêu cầu cung cấp một giải pháp thay thế đáng tin cậy hơn - và hiệu quả về chi phí
- cho hệ thống màng được chỉ định ban đầu. Chuyên gia địa phương của Penetron đã làm việc
cùng với Dịch vụ tư vấn Stantec, kỹ sư kết cấu của dự án và Paramount - nhà tư vấn chống
thấm, để đưa ra giải pháp chống thấm bê tông tối ưu. Cemex - nhà cung cấp bê tông trộn sẵn, đã
cung cấp hỗn hợp bê tông đã qua xử lý PENETRON ADMIX cho các hạng mục móng cấp dưới
và hố thang máy của dự án Strata Wynwood. PENEBAR SW-55, một loại băng trương nở cản
nước, được lắp đặt dọc theo các mối nối xây dựng và xung quanh các vết xuyên thủng trong hố
thang máy.

Phim trường Universal Studio, Bắc Kinh, Trung Quốc



Khi khai trương, khu nghỉ dưỡng Universal Bắc Kinh đã trở thành công viên giải trí Universal
Studios thứ ba ở châu Á (sau Osaka, Nhật Bản và Singapore), và là công viên giải trí Universal
Studios thứ năm trên thế giới. Công viên giải trí mới trị giá 20 tỷ Yên (3,15 tỷ USD) ở Bắc Kinh có
diện tích 120 ha (296 mẫu Anh) với nhiều "yếu tố Trung Quốc" phù hợp với thị trường trong
nước. Dự kiến sẽ có hơn 10 triệu khách du lịch mỗi năm, với mức cao nhất là 15 triệu khách mỗi
năm.

Khu nghỉ dưỡng Universal Bắc Kinh bao gồm bảy công viên giải trí, với hơn 20 điểm vui chơi giải
trí, bao gồm: "Kung Fu Panda Land of Awesomeness", "Transformers Metrobase", "Minion Land",
"The Wizarding World of Harry Potter", "Jurassic World Isla Nublar", " Hollywood" và
"WaterWorld". Nhờ sự nổi tiếng của loạt phim Kung Fu Panda ở Trung Quốc, điểm tham quan
Kung Fu Panda Land of Awesomeness lần đầu tiên trở thành một công viên chủ đề độc lập.

Trong giai đoạn lập kế hoạch của dự án, các kỹ sư của Công viên giải trí và nghỉ dưỡng
Universal đã gặp Penetron Trung Quốc để tìm hiểu về các giải pháp dựa trên Penetron để chống
thấm và độ bền cho bê tông. Penetron đã giới thiệu một loạt các sản phẩm của Penetron, chứng
nhận không độc hại của chúng (được NSF- 61 phê duyệt) và nêu bật nhiều dự án công viên giải
trí thành công trên khắp thế giới - và các dự án tương tự ở Trung Quốc trong 20 năm qua.

Sau đó, PENETRON ADMIX đã được chọn để xây dựng đường nước và hồ bơi cho cả hai công
viên giải trí WaterWorld và Kung Fu Panda Land of Awesomeness.

Sản phẩm được thêm vào hỗn hợp bê tông tại nhà máy trộn bê tông sẵn. Tập đoàn Xây dựng &
Phát triển Đầu tiên của Trung Quốc, tổng thầu cho hai công viên giải trí, đã sử dụng bê tông
được xử lý PENETRON ADMIX cho hồ bơi khổng lồ và các đường dẫn nước dọc theo bờ hồ bơi
của WaterWorld, và mạng lưới đường thủy rộng lớn ở Kung Fu Panda Land of Awesomeness.



 


