
 PENEBAR
Гідропрокладка для бетону



Безперебійне відновленя: ГЕС,

Саратов, Росія
Побудована в 1967, 
Сратівська гребля довжиною 
725 м та 40 м висотою. 
Бетонні конструкції були 
цілком відновлені всією 
лінійкою системи Penetron: 
PENETRON, PENECRETE 
MORTAR, PENEBAR, 
PENEPLUG був виконаний 
терміновий ремонт ліфтових 
шахт без їх зупинки.

Не допускаючи вологу вглиб: Апартаменти Camperdown, Camperdown NSW, Австралія
малоповерхнові будови з терасами, оточені садами, що дають багато природнього
світла та прекрасний краєвид на центр Сіднея.  PENETRON ADMIX був використаний 
для гідроізоляції та збільшення довговічності ліфтових шахт, резервуару, плит
перекриття трьох башт. PENEBAR SW використали для герметизації холодних швів 
бетонування.
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PENEBAR SW підвищує ефективність буль-якої системи гідроізоляції за 
рахунок ущільнення швів у бетоні гідрогелевою масою. Він широко вико-  
ристовується в усьому світі на проектах різного типу складності.

Всі гідропрокладки Penebar можуть використовуватися і як окремий продукт,  і як 
частина загальної системи кристалічних матеріалів Penetron System. У разі 
системного використання разом із Penetron наші гідропрокладки стають 
невід'ємною частиною високоефективної гідроізоляційної технології, що зменшує 
водопоглинання бетону, руйнівний вплив хімікатів та підвищує його міцність 
та розрахунковий проектний термін експлуатації споруди. 

Розроблений спеціально для герметизації холодних швів бетонування, PENEBAR SW  

являє собою джгут, що здатен саморозширюватися при контакті з водою, створюючи 

гелеподібну субстанцію, що ущільнює бетон. PENEBAR SW показує кращі результати 

в порівнянні із звичайними гідрошпонками за рахунок гнучної форми, здатності  

щільно прилягати до конструкції будь-якої форми та швидко реагувати на появу 
води. 

Підвищуючи ефективність 
будь-якої гідроізоляційної системи

PENEBAR SW: гідропрокладка, що збільшується в об'ємі

Поперечний переріз бетону, що 
показує набухання гідропрокладки 
PENEBAR SW.

Перед заливкою бетону, гідропроклад-

ка щільно монтується на поверхню 
бетону (див. лівий малюнок). 
Після контакту з водою, здатність до  
саморозширення PENEBAR SW (правий 
малюнок) дає можливість заповнити 
тріщини і пустоти в швах бетонування, 
навіть під дією значного гідростатичного 
тиску, постійного знаходження у воді
або періодичної її появи.

PENEBAR SW  
до контакту з 
водою

 PENEBAR SW     PENEBAR SW 
після контакту з водою      в дії:
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Рекомендовано для статичних холодних швів бетонування 

у фундаментах, плитах, підпірних стінах, резервуарах 

PENEBAR SW – 45 Rapid гідропрокладка швидкого реагування

для герметизації швів, що відразу отримують значне гідростатичне 
навантаження

Унікальні гідропрокладки, що щільно прилягають до будь-якої поверхні 
иа мають контрольоване розширення, що робить їх ідеальним варіантом  
захисту конструкцій, що зводяться в умовах контакту з морською водою  
або високого гідростатичного тиску. 

Розмаїття сфер застосування
PENEBAR SW-45 використовується для статично навантажених швів бетонування, що 
потребують захисту від тиску води. Основними сферами застосування є: фундаментні 
плити, підпірні стіни, тунелі, резервуари, місця проходження комунікацій, підвальні  
приміщення, бетонні каналізаційні колектори.

Коли потрібне особливо швидке та 
ефективне набухання

PENEBAR SW-45 Rapid

Глибокі і сухі тунелі: Метро Баку, Баку, 
Азейбраджан
Реставрація тунелей метро у Баку 
передбачала вирішення проблеми 
затоплення тунелей, в тому числі і 
електрощитових кімнат. Поверхневий 
ремонт бетону був виконаний із 
застосуванням  PENECRETE MORTAR та 
PENETRON, шви загерметизовані з 
PENEBAR. Такий комплексний підхід 
забезпечив ефективність та довговічність 
гідроізоляційних рішень.
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Показники розширення 
для прісної води

Показники розширення 
для морської води

Тримаючи воду всередині і зовні: Modera Coral Gables, Miami, Florida USA
Комплекс люксових апартаментів на  237 квартир та величезною навколишньою територією,  Modera 
Coral Gables має шість поверхів, трирівневий паркінг під землею та басейн на 4-му поверсі. Рівень 
залягання конструкції був на 1,6 м нижче за рівень ґрунтових вод, що було викликом для Забудовника. 
Технології Penetron (включаючи PENEBAR та PENETRON ADMIX) були використані для всіх 
підземних рівнях паркінгу,  для фундаментної плити та стін та басейну на 4-му поверсі. 



55
Показники розширення 
для прісної води

Показники розширення 
для морської води
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PENEBAR SW-55 є універсальним рішенням для герметизації 

статичних швів з контрольованим розширенням.

Виготовлена на основі бутилкаучуку з додаванням бентонітової глини та покрита

сповільнювачем), створює контрольоване розширення, що активізується водою.
Такі характеристики дозволяють уникнути надмірного внутрішнього тиску при

заливці бетону та утворення сколів на плитах та стінах. 

Ця властивість розширюватися та заповнювати шви бетонування дозволяє замінити 
в проекті менш ефективні PVC гідрошпонки. Крім того, форма та фізичні характеристики 
PENEBAR поміж арматурних випусків, металевих закладних та навколо труб.

Ідеальний для різних проектів
PENEBAR SW-55 для всіх статично навантажених швів, що потребують від 
зростаючого тиску води. Типові сфери застосування: підземні споруди,
фундаментні плити та стіни, тунелі,  підливка нового бетону до старого,
каналізаційні колектори, підпірні стіни, резервуари, бетонні труби, паркінги. 

Еталон у контрольованому 
розширенні гідропрокладок

PENEBAR SW-55
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Що таке контрольоване розширення?
Контрольоване розширення дозволяє PENEBAR SW-55 
уникнути деяких проблем, що асоціюються із традицій- 
ними гідропрокладками у забудовників. 

 Він не розширюється передчасно та не абсорбує 

вологу із свіжого бетону, що залитий навколо.

Він не буде розширюватися до стану розпаду, а 

значить не буде зимитий при постійному потоці 

води 

Він не створює надмірного тиску в бетоні, а отже 

не призводить до його руйнації

Переваги контрольованого розширення:
Бетон встигає набрати проектну міцність до моменту      
розширення
Спеціальна обробка поверхні від передчасного  
розширення унеможливлює абсорбацію води із бетону 
Не розпадається із часом
Не реагує на чергування сухих-вологих циклів
Легко монтується на нерівні поверхні
Може використовуватися на вертикальних і 
горизонтальних поверхнях

Гарантована довговічність: Opera and 
Ballet  Theatre, Saransk, Russia
Ця комплексна реконструкція замінила 
оригінальний Театр опери та балету, 
побудований понад 75 років тому. Інженери 
проекту застосували гідроізоляційні 
матеріали (включаючи гідропрокладку 
PENEBAR, PENEPLUG і PENECRETE 
MORTAR), щоб запобігти подальшим 
протіканням в фундаменті.

Стильний, "зелений" та гідроізольований: Alice Lane Office 
Towers,  Johannesburg, South Africa
18-поверхові, енергетично незалежні Башти Alice Lane Office 
Towers у престижному окрузі Sandton являє собою дві башти 
пов'язані вертикальним атріумом;  видатний ландшафт, що 
оточений ставками. 6-ти поверховий підземний паркінг. Система 
Penetron, включаючи гідропрокладку PENEBAR, була 
використана для ставків та резервуарів для води.
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Збудований на сухому фундаменті: Sunway Nexis, Kota Damansara, 
Petailing Jaya, Malaysia  Ця комбінована забудова поєднує в собі торговельні, 
комерційні та житлові райони, включаючи 20-поверховий житлово-офісний 
будинок та дворівневий підземний паркінг. PENETRON ADMIX 
використовувався для захисту 4800 м3 бетону підвалу, а 1100 метрів PENEBAR 
SW-55 було встановлено для герметизації швів бетонування.

PENEBAR PRIMER спеціально розроблений для 

використання із усіма варіантами  PENEBAR SW. 

Наноситься на поверхню до монтажу  PENEBAR SW і 

забезпечує покращену адгезію клейкої його сторони  до 

бетонної основи. 

Починайте з правильного праймеру

PENEBAR PRIMER

PENEBAR PRIMER може бути легко та швидко 
використаний шляхом нанесення на поверхню 
звичайною макловицею. Поверхня має бути 
попередньо очищеною від пилу, бруду та 
нафтопродуктів. Дайте час PENEBAR PRIMER 
висохнути до липкого на дотик стану та 
змонтуйте PENEBAR SW поверх праймеру. 
Завжди використовуйте PENEBAR PRIMER з 
метою запобігіння зрушенню гідропрокладки 
PENEBAR SW під час заливки бетону. Для 
вертикального монтажу радимо додатково 
використати дюбель-цвяхи.
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PENEBAR PRIMER наноситься на 
поверхню, де має бути змонтований 
PENEBAR SW. Він швидко і легко 
наноситься на поверхню макловицею.

Управліянн водопостачанням: 
Водоочисні установки Taboada, Callao, 
Peru
Ця нова установка значно збільшує 
потужність очищення стічних вод у Лімі 
та порту Кальяо, а також забезпечить 
чисті пляжі на узбережжі Тихого океану 
та зменшить забруднення річки Римак. 
Вона обслуговує понад 4 мільйони 
мешканців і з максимальною потужністю 
1,8 мільйона м3 на день і є найбільшою 
водоочисною спорудою у Південній 
Америці. PENEBAR SW-45 був 
використаний для герметизації всіх швів 
бетонування
(в поєднанні із іншими продуктами  
системи Penetron) та захисту і 
гідроізоляції бетону.

Характеристики PENEBAR PRIMER 

Термін і умови 
зберігання 

При зберіганні в сухому закритому місці  при  
температурі не менше 7°C у закритій непош-
кодженій тарі термін придатності становить 12 
місяців. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАННЯ.

% твердих речовин 30% мінімум

Розчинник Вода 

Час висихання при 25 °C   10 хвилин

Час висихання при 4 °C 60 хвилин

Очищення Мило і вода

Температура використання Не менше 4 °C 

Стан після висихання Липкий
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крок 1

Очистіть поверхню
Поверхня має бути 
очищеною, гладкою, сухою та 
обробленою за 24 години   
PENEBAR PRIMER. не 
монтуйте PENEBAR SW в 
стоячу воду (калюжу)

крок 2

Нанесіть праймер 
Нанесіть PENEBAR PRIMER 
шириною не менше 50 мм 
вздовж лінії монтажу 
гідропрокадки та дайте їй 
висохнути до липкого на дотик 
стану. Завжди використовуйте  
PENEBAR PRIMER для 
запобігання зрушенню 
PENEBAR SW з лінії монтажу 
під час заливки бетону. 
Для вертикального монтажу 
рекомендуємо додатково 
використовувати дюбель-цвяхи. 
(Витрата:  3.8 л на 240 м 

PENEBAR SW)

крок 3

Змонтуйте джгут 
Розмістіть PENEBAR SW поверх 
праймеру та щільно притисніть 
його липкою стороною до основи. 
PENEBAR SW має бути 
змонтований не ближче  50 мм до 
краю бетону. Для труб та інших 
комунікацій PENEBAR SW  
розміщується навколо, без 
праймеру, міцно притискаючись. 
На кривих поверхнях впевніться, 
що джгут міцно притиснутий до 
основи.

Зручно, ефективно, 
довговічно

Інструкція з використання

гідропрокладки PENEBAR SW 
PENEBAR SW використовується для герметизації 

горизонтальних та вертикальних швів бетонування, у 

нових та існуючих конструкціях, поверхонь неправильної 

форми та для проходжень комунікацій, в тому числі труб

водопостачання та електричних кабелів. PENEBAR 

особливо ефективний в умовах значного гідростатичного 

тиску.

У цьому поперечному 
перерізі як 
горизонтальних, так і 
вертикальних швів 
PENEBAR SW 
встановлюється в стику і 
вздовж шва після першого 
заливки бетону і 
безпосередньо перед 
другою.



 PENEBAR SW має бути 
змонтований не менше, ніж за  
50 мм до краю бетону.

 Коли застосовується для 
герметизації труб та інших 
комунцікайій, PENEBAR SW має 
бути щільно змонтований 
навколо.

 Монтуючи на нерівних 
поверхнях та поверхнях 
нестандртної форми,  будьте 
впевнені, що PENEBAR SW 
щільно притиснутий до поверхні.
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крок 4

З'єднуйте краї під кутом  45° 
Зніміть захисну стрічку із вже 
змонтованого PENEBAR SW 
та обріжте краї дзеркально під 
кутом  45°; міцно стисніть їх  
так, щоб не було розривів та 
повітряних пор, сформуйте 
суцільну стрічку. НЕ 
МОНТУЙТЕ ВНАХЛЕСТ

крок 5

Заливайте бетон
Роботи із бетонування 
проводяться за звичайною 
технологічною картою, без 
будь-яких особливостей.

Convenient, 
effective, long-lasting Типові схеми використання PENEBAR SW 

PENEBAR SW 
використовується 
для типових буді- 
вельних швів з обо-
в’язковим перекрит-
тям бетоном 75 мм.

PENEBAR SW 
розміщується в 
будівельних швах із 
обов'язковим 
перекриттям бетоном 
не менше 50 мм.

Зверніть 
увагу

помістіть 
PENEBAR SW в  
крайній 
арматурний ряд

Арматура
Арм  тура

Арм  тура

 бетонн    плита
бетонна плита

Арматура

olgavorona
Підсвічування



SWГідропрокладка PENEBAR SW використовується як в горизонтальних,

так і у вертикальних статичних швах бетонування. Як універсальне  

гідроізоляційне рішення, може застосовуватися для гідроізоляції кон-

струкцій будь-яких форм, а також мвсць проходження комунікацій.

PENEBAR SW
Універсальний та водонепроникний

Герметизація труб із  металевими 
гільзами: 
Захист комунікацій: Змонтуйте PENEBAR 
SW навколо однієї або комплексу  труб в 
місцях проходження (безпосередньо в бетоні 
або через гільзу). PENEBAR SW має бути 
змонтований по зовнішньому діаметру 
труби.  Окремо слід змонтувати PENEBAR 
SW навколо гільзи з обох боків, у випадку, 
якщо діаметр гільзи суттєво більший за 
діаметр труб.

PENEBAR для захисту арматурних випусків в палях
Змонтуйте PENEBAR SW навколо випусків арматури з  
оголовку сваї так, щоби він міцно прилягав до кожної. 
Залийте ростверк із додавання PENETRON ADMIX. 
Ваш фундамент надійно захищений
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Ефективний самостійний захист. . .
або частина системи
Гідропрокладка PENEBAR SW створена для того, щоби використовувати  її як   
самостійно, так і в поєднанні із системою кристалічних  матеріалів Penetron. 
У випадку комплексного використання, гідропрокладка PENEBAR SW являє  
комплексне, економічно та ресурсо ефективне рішення для довговічного та   
надійно гідроізольованого приміщення.

Ця система довела свою ефективність на багатьох складних об'єктах в усьому світі 
завдяки злагодженій роботі команди PENETRON у більше, ніж 100 країнах світу. 
 



SWБільше, ніж продукт 
Як частина Системи Penetron, наша гідро-

прокладка PENEBAR SW є високоефективною 

як  при самостійному використанні, так і в 

поєднанні із кристалічними продуктами, 

такими як PENETRON ADMIX – для 

герметизації холодних швів бетонування та 

місць введення комунікацій навіть в умовах 

високого гідростатичного тиску, що забезпечує 

комплексний захист конструкції.

Penetron тісно співпрацює із замовниками 

щоби розробляти індивідуальні рішення для 

складних проектів. Наша продукція світового 

рівня перевірена роками використання в усьому , 

світі завдяки розгалуженій мережі представництв 

у більше, ніж 100 країнах.

Сухий і довговічний,  над та під землею: The Manor, Lauderdale by 
the Sea, Florida USA 
Збудований прямо над паркінгом, басейн надійно гідроізольований 
завдяки PENETRON ADMIX, а всі шви бетонування захищені 
використанням  PENEBAR SW-55 щоби бути впевненим, що вода не 
проникне в паркінг ні звідки: ні з землі, ні з басейну.

Захист двутаврової балки в ростверку: 
PENEBAR для ростверків: Встановіть  
PENEBAR SW навколо двутаврової 
балки в ростверку, щоби забезпечити її 
надійний захист. За необхідності, 
встановіть PENEBAR SW  і навколо всіх 
арматурних стрижнів ростверку.
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Ми тестуємо все, що 
продаємо 

Вся наша продукція тестується як в лабораторних умовах, так і 

на практиці.  Гідропрокладка PENEBAR постійно тестується 

от оцінєються для забезпечення стабільності показників 

ефектиності. Наші виробничі потужності  (сертифіковані ISO 

9001) оснащені найкращим лабораторним обладнанням для 

забезпечення відповідного рівня контролю та випробовувань.
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Підвищуючи продуктивність та довговічність: Terminal 3, Guarulhos International Airport, São 
Paulo, Brazil Найбільший аеропорт у Південній Америці приймає більше 60 млн пасажирів 
щороку. Terminal 3 був збудований під  2014 FIFA World Cup. PENEBAR SW-55 був використаний 
для герметизації холодних швів бетонування, а PENETRON ADMIX  для захисту фундаментної 
плити; разом вони забезпечили надійну гідроізоляцію.

Комплексний контроль якості
P

ho
to

 c
re

di
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eu

te
rs



PENEBAR SW: фізичні характеристики

УВАГА PENEBAR SW не підходить для гідроізоляції рухомих швів. Він має 
використовуватися виключно для статично навантажений швів. PENEBAR SW має бути 
змонтований в день нанесення праймеру. Не знімайте захисний папір із PENEBAR SW до 
безпосередньої заливки бетону. Зберігайте в сухому, прохолодному приміщенні на полицях 
за мінімальної температури  7°C .

Розроблено для довговічності

Тип A “Standard”
упаковка
• Розмір: 6 рулонів, 19мм x 25мм x 5 м кожен

• 30 м/ коробка
• 45 коробок/ палета  = 1350 м
• 10 палет / 20' контейнер = 13500 м

Тип B “Slimline”
упаковка
• Розмір: 6 рулонів,

9мм x 25мм x 4м кожен

• 24м  / коробка
• 72 коробки / палетаt = 1728 м
• 10 палет / 20’ контейнер = 17280 м

Показник Стандарт PENEBAR  
SW-45 & SW-55

Колір Чорний

Питома вага ASTM D71 1.55 ± 0.05

Леткі речовини ASTM D6 1% maximum

ASTM D217 40 ± 5 мм Проникність,150г конус 
25 °C ; 5 секунд

Температура використання  

Температура експлуатації

–  23 °C to 38 °C 

–  34 °C to 82 °C 
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Маючи представництва в усьому світі та виробничі потужності в Азії, 
Європі, Північній Америці, Середньому сході та Південній Америці 
Penetron  постачає продукцію та забезпечує висококваліфіковану 
технічну підтримку по всьому світу. 

PENEBAR SW: 
Гідропрокладка для бетону, що здатна розширюватися

PENEBAR довів свою ефективність на тисячах об'єктів по всьому 
світі. Ефективність та надійність наших гідропрокладок ще раз підтве-
рджують статус нашої компанії як лідера галузі.

PENETRON Україна
www.penetron.ua

v.J03




