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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 đã phát triển mạng lưới hoạt động tại hơn 100 quốc gia 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. Tại Việt Nam, chúng tôi đã tham gia cung cấp vật tư cho hơn 50 dự án cầu đường, 100 dự

án công nghiệp và hơn 200 dự án dân dụng. 

    Với mạng lưới các nhà thi công & phân phối trên toàn quốc nhằm cung cấp các giải pháp theo

yêu cầu của từng khách hàng với các giải pháp chống thấm đa dạng từ móng đến mái với các hệ

sản phẩm như sau:

Chống thấm tinh thể thẩm thấu gốc xi măng

Chống thấm tạo màng gốc xi măng 2 thành phần

Chống thấm mạch ngừng-thanh trương nở

Chống thấm dung dịch thẩm thấu gốc silicate

Tăng cứng, kháng bụi dung dịch thẩm thấu sodium nano

Vữa tự san phẳng gốc xi măng

    Là thành viên chính thức của Tập đoàn Penetron Hoa Kỳ, Penetron Việt Nam hân hạnh gửi đến

Quý công ty các ưu điểm vượt trội của hệ thống chống thấm tinh thể thẩm thấu bao gồm:

Thâm nhập sâu trong bê tông (lên đến 1m), tồn tại và bảo vệ bê tông, cốt thép vĩnh viễn.

Áp dụng thuận nghịch đều được.

Khả năng tự hàn gắn vết nứt do co ngót lên đến 0.5 mm.

Chịu được áp lực nước cao lên đến 20 bar.

Không độc hại, an toàn cho bể nước uống.

Quý công ty vui lòng bấm vào nút bên dưới để tham khảo giải pháp của chúng tôi:

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

Trân trọng kính chào,

(For English, please read in below)  

------------------------

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM VÀ BẢO VỆ BÊ TÔNG BỀN VỮNG TỪ
MÓNG ĐẾN MÁI

https://mailchi.mp/penetron.com.vn/penetron-material-general-introduction-8926237?e=[UNIQID]
http://penetronvn.synology.me:5078/sharing/wPussWhbc


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. 

    Prensece in the Viet Nam market since 2010 via the networking of distributors and applicators,

the Penetron crystalline system has been recommended and applied in a wide range of civil,

infrastructure and transportation projects conforming to high-quality standards. 

   With a nationwide network of builders & distributors to provide solutions according to the

requirements of each customer with diverse waterproofing solutions from foundation to roof

including the following products :

Waterproofing crystalline

Polymer-modified waterproofing coating

Concrete joint swellable waterstops

Silicate based reactive penetrating concrete sealer

Liquid floor hardening, dust-proofing & curing aid

Self-leveling cementitious mortar

    As an authorized subsidiary company of Penetron International (USA), Penetron Viet Nam would

like to offer it’s waterproofing solutions which also provides numerous concrete durability

benefits such as:

 Resistant to High Hydrostatic pressure up to 20 bars.

Penetrates deeply up to 1 meter, protect the concrete structure during their lifetime.

Can be applied from either the positive or negative side.

Provides self-healing capabilities for cracks up to 0.5 mm.

Non-toxic. Can be used in combination with potable water.

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

We are looking forward to having an opportunity to collaborate and work together with you on

your upcoming projects. 

Best Regards,

SOLUTIONS TO WATERPROOF AND ENHANCE DURABILITY OF
CONCRETE STRUCTURES

https://www.youtube.com/PENETRONVIETNAM
https://www.facebook.com/penetron.com.vn/?ref=pages_you_manage
http://penetron.com.vn/
https://www.linkedin.com/company/penetron-vietnam-ltd.-co./?viewAsMember=true
http://penetronvn.synology.me:5078/sharing/wPussWhbc
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