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PANAUDOJIMO ATMINTINĖ. PENECRETE 

 
PENECRETE - siūlių hidroizoliacinė medžiaga, pašalinanti lašelinį protėkį ir apsauganti nuo vandens filtracijos per įtrūkius, 

siūles, sandūras, komunikacijų įvadus, sujungimo ir prijungimo vietas. 

 

PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 SĄNAUDOS: 1,5 kg/m sauso mišinio, kai griovelio 

matmenys 25 x 25 mm. 

 KIETĖJIMAS: pradžia ne anksčiau nei po 40 min., pabaiga 

ne vėliau nei po 90 min. 

 EKSPLOATAVIMAS: nuo -60 iki +130 0C temperatūroje 

 DENGIMAS: glaistytuvu arba rankomis, stipriai įspaudžiant į 

ertmes 

 EFEKTYVUMAS: medžiagos nelaidumo vandeniui markė  

ne žemesnė nei W14;  atsparumo šalčiui markė ne žemesnė 

nei F400 

 EKOLOGIJA: medžiagos nėra degios, sprogios, toksiškos, 

radioaktyvios; leidžiama naudoti geriamo vandens 

rezervuarams 

 GARANTIJA: suteikiama TIK PENETRON sistemos 

medžiagoms, kurios buvo panaudotos griežtai vadovaujantis 

technologinio reglamento nuostatomis 

 
 
 

BETONO PAVIRŠIAUS IR ERTMIŲ PARUOŠIMO 
REIKALAVIMAI 

 VALYMAS: būtina nuo betono paviršiaus nuvalyti dulkes, 

purvą, naftos produktus, pieno akmenį, druskos apnašas, 

torkretą, tinko sluoksnį, plyteles, dažus ir kitas medžiagas, 

sunkinančias skverbtį. 

 DRĖKINIMAS: būtina kruopščiai sudrėkinti betoną, jo 

struktūra turi visiškai prisisotinti vandens. 

 ERTMIŲ PARUOŠIMAS:  palei visą įtrūkių, siūlių, sandūrų, 

sujungimo ir prijungimo vietų ilgį ir aplink komunikacijų 

įvadus padarykite П formos griovelius, kurių pjūvis turėtų būti 

ne mažesnis kaip 25 x 25 mm.; Iš vidinės protėkio ertmės 

pašalinkite sutrupėjusį ir atsisluoksniavusį betoną. Išvalykite 

griovelius metaliniu šepečiu (jei yra) 

 

 

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI 

 PANAUDOJIMAS: TIK sunkiųjų betonų (NETINKAMAS 

lengvajam, porėtajam betonui) įtrūkiams hidroizoliuoti; 

naudojamas kompleksiškai su PENETRON 

 PAVIRŠIUS: kruopščiai sudrėkintas, temperatūra aukštesnė 

nei +5 0C. 

 

 PADENGIMAS:  

o 1. išvalyti, sudrėkinto betono įtrūkių grioveliai 

padengiami 1 sluoksniu PENETRON, nepaliekant 

neužteptų tarpų. 

o 2. padengtas griovelis, glaistytuvu arba rankomis, 

sandariai užglaistomas PENECRETE, stipriai 

įspaudžiant į ertmes (vienu kartu iki 30 mm. sluoksniu, 

gilesni - tepami keliais sluoksniais) 

o 3. užglaistytas griovelis ir aplink esantis paviršius 

sudrėkinamas ir padengiamas 2 sluoksniais 

PENETRON: 1-as sluoksnis: tepamas ant drėgno 

betono; 2-as sluoksnis: ant sukietėjusio (~ po 60 min.) ir 

vėl sudrėkinto 1-ojo sluoksnio; 

Efektyviausia, kai vienas PENETRON sluoksnis 

dengiamas horizontaliai, kitas – vertikaliai. 

 PADENGTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA: 3 paras paviršių 

išlaikyti drėgną ir saugoti nuo mechaninių pažeidimų bei 

neigiamos temperatūros. 

 PADENGTO PAVIRŠIAUS DEKORAVIMAS: „Penetron“ 

sistemos medžiagomis apdorotus konstrukcijų paviršius 

dengti dekoratyvinėmis medžiagomis rekomenduojama 

po 14 parų. Šis laikotarpis gali būti trumpesnis arba ilgesnis, 

priklausomai nuo konkrečiai apdailos medžiagai keliamų 

reikalavimų ir leistinos maksimalios betono drėgmės. 

 Dėmesio! Prieš pradedant dekoruoti konstrukcijų paviršius, 

apdorotus „Penetron“ sistemos medžiagomis, siekiant 

užtikrinti gerą sukibimą (adheziją), juos būtina nuvalyti 

mechaniniu būdu 

 MEDŽIAGŲ EKSPLOATACIJA: galiojimo laikas – 18 mėn. 

nuo pagaminimo datos, nepažeidus hermetinės pakuotės; 

laikymo sąlygos: temperatūra nuo -60 iki +50 0C, patalpų 

drėgmė neturi įtakos; transportavimas visų rūšių transportu 

 

MIŠINIO PARUOŠIMO PRINCIPAI 

 DOZAVIMAS: sausojo mišinio ir vandens santykis: 

PENECRETE  1 kg / vanduo 0,17-0,18 l  

 UŽMAIŠYMAS: pilamas vanduo į sausąjį mišinį 

(atvirkščiai draudžiama!) 

 MAIŠYMAS: 1-2 min. maišoma rankiniu būdu ar mažų 

apsukų gręžtuvu 

 KONSISTENCIJA: tinkamai paruošus gaunamas tirštas 

plastilino konsistencijos mišinys 

 SUNAUDOJIMAS: sunaudoti per 30 min., reguliariai 

maišant

Ši atmintinė – tik glausta informacija ir pagrindiniai reikalavimai atliekant darbus su PENETRON sistemos 

medžiagomis. Naudojant medžiagas būtina susipažinti su technologiniu reglamentu ir laikytis jame nurodytų 

reikalavimų. 
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