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KIRJELDUS 

 
PENETRON® GROUT on kontrollitud paisumisega, mittekahanev ja kõrgtugev kasutusvalmis tsemendipõhine segu 

betooniparandus- ja ankurdustöödeks. See koosneb eriti kvaliteetsest  tsemendist ja spetsiaalselt valitud fraktsiooniga 

kvartstäitematerjalist. Kontrollitud paisumise, väga heade voolavusomaduste, suure tugevuse ja madala maksumuse 

tõttu sobib PENETRON® GROUT suurepäraselt mitmesuguste kasutuseesmärkide jaoks. 

 
SOOVITATAVAD KASUTUSALAD 

 

 
Kruvide ja ühendusvarraste 
ankurdamine 

Mittekahanev parandus ja kaitse 

korrosiooni eest 

Valmis seinapaneelid 
 

EELISED 

 
Talad, postid ja raskete masinate või 

seadmestike alused 

Tehased, rafineerimistehased,  keemiatööstus jms 

 

Väga hea pumbatavus ja survetugevus varases etapis, mis tagab lühikese hangumisaja ja 

madalad kulud 

Võimalik pumbata ligipääsmatutesse kohtadesse 

Kasutatav vabalt valitud konsistentsiga vedelast plastseni 

Väga voolav pumpamiseks või valamiseks 

Ei avalda korrodeerivat mõju 

Mittekahanev, väga heade voolavusomaduste ja kontrollitud paisumisega, mis tagab ruumi täieliku täitmise 

kvaliteetseks katmiseks ja parandamiseks 

Suurte koguste korral võib valatavuse reguleerimiseks ja materjalikoguse suurendamiseks lisada kuni 50 massi% 

puhast hoolikalt valitud fraktsiooniga täitematerjali. Täitematerjalide kasutamine vähendab materjali kogumaksumust 

ja võimaldab paksemaid paranduskihte. 

Ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜ), ohutu kasutamiseks nii välistingimustes kui ka siseruumides 

 
TEHNILISED ANDMED 

 
Omadus Katsetulemus Katsemeetod 

 Plastne Valatav Vedel  

Survetugevus 

ASTM C 109 

1 päev 37,2 MPa 
(5400 psi) 

30,4 MPa 
(4410 psi) 

19,8 MPa 
(2870 psi) 

3 päeva 56,0 MPa 
(8120 psi) 

52,2 MPa 
(7570 psi) 

44,3 MPa 
(6420 psi) 

7 päeva 64,3 MPa 
(9330 psi) 

58,5 MPa 
(8490 psi) 

57,5 MPa 
(8340 psi) 

28 päeva 85,1 MPa 
(12340 psi) 

77,7 MPa 
(11270 psi) 

67,3 MPa 
(9760 psi) 

Paisumine 

ASTM C 1090 3 päeva + 0,08% + 0,04% 0,00% 

14 päeva + 0,08% + 0,04% + 0,02% 

28 päeva + 0,08% + 0,08% + 0,04% 
Kõrguse varieeruvus 
lõpliku hangumisaja 
jooksul 

0,48% 0,72% 0,75% ASTM C – 827 

Voolukatse CRD-C226 (5 tilka) 
Vooluindeks: 100 

CRD-C226 (5 tilka) 
Vooluindeks: 124 

CRD-C611 (26 sek) 
Koonus ASTM C – 191 

KRISTALNE HÜDROISOLATSIOONISEGU 
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KRISTALNE HÜDROISOLATSIOONISEGU 

 

Kõik esitatud andmed on laboratoorsetes tingimustes määratud keskmised väärtused. Ebasobiv kasutus, temperatuur, niiskus 

ja aluspinna imavus võivad ülaltoodud väärtusi mõjutada 
 

KASUTUSJUHISED 
 
Pinna ettevalmistamine: Nakke parendamiseks 
puhastage kõik pinnad määrdeainetest, õlist, mustusest ja 
lahtistest materjalidest kandva betoonini. Kastke pinda 
põhjalikult 12 – 24 tundi enne pealekandmist. Enne 
pealekandmist eemaldage liigne vesi. Õhu ja aluspinna 
temperatuur peab olema vahemikus 4 oC – 35 oC. 
Hangumisaeg ja tugevuse areng sõltuvad suuresti 
temperatuurist. 

 

MÄRKUS: Pinna nõuetekohane ettevalmistamine on hea 
tulemuse saavutamiseks määrav. Vt ACI suuniseid nr 305 
„Guide to Hot Weather Concreting” ja nr 306 „Cold Weather 
Concreting”. 

 

Segamine: Parima tulemuse saavutamiseks lisage 
kuivsegu vette, mitte vett kuivsegusse. Mõõtke ¾ vajalikust 
puhta vee kogusest seguämbrisse ja lisage hoolikalt 
segades PENETRON® GROUT. Lisage ülejäänud 
veekogus ja jätkake segamist, kuni segu saavutab soovitud 
konsistentsi. Segage veel u 5 minutit mehaanilise seguriga, 
et tagada ühtlane segu. Segage korraga valmis ainult 30 
minuti jooksul kasutamiseks mõeldud kogus. Kasutusaeg 
on 21°C juures u 30 minutit. 

 

Väiksemate tööde puhul segage kellu või trelli (400-600 
p/min) ja roostevabast terasest laba abil, kuni segus ei 
leidu enam klompe. Suurte PENETRON® GROUT segu 
koguste jaoks kasutage ka sobivat pumpamisseadet, mis 
tagab pideva voolu. Minimaalne segamisaeg on 5 minutit. 
Kasutage alati vähimat ettenähtud veekogust soovitud 
konsistentsi saavutamiseks. Kui segukihi paksus on üle 50 
mm, lisage pestud kuiva 9,5 mm kvartstäitematerjali 
(QUARTZ SAND MIX 3,0-6,0 MM või 1,5-8,0 MM või muu 
sarnane) vahekorras 50 massi% segust. 

 

Segamisvahekorrad: Kasutage 3,3 kg kuni 4,3 kg puhast 
vett 22,7 kg toote PENETRON® GROUT kohta või 3,6 kg 
kuni 4,8 kg puhast vett 25 kg toote PENETRON® GROUT 
kohta, nagu eelpool kirjeldatud. 

Vajalik veekogus 22,7 kg kohta 

Plastne 3,3 l puhast vett 

Valatav 3,8 l puhast vett 

Vedel 4,3 l puhast vett 

Materjalikogus 22,7 kg kohta 

Plastne 11,0 l 

Valatav 11,6 l 

Vedel 11,9 l 

 

Pealekandmine: Segu tuleb paigaldada nõuetekohaselt 
modifitseeritud vormi. Vormid peavad olema tugevad, 
kindlalt ankurdatud, toestatud ja tihendatud, et vältida vee 
ja segu  lekkimist, samuti tuleb tagada toote PENETRON® 

GROUT pidev vool. Paigaldamisel tagage vormides 
piisavalt kõrge nurk, et pealekandmist hõlbustada. 
Valamisavad on soovitatavalt vähemalt 7,6 cm 
sissevooluks ja 15 cm “tõsteks”. Vormid peavad olema 
alusplaadi alapinnast vähemalt 2,5 cm kõrgemad. 

 

 
Kandke PENETRON® GROUT peale pidevalt ja ühelt küljelt, 
vältides õhutaskute tekkimist. Piisavad õhuavad tuleb tagada. 
Kõrvaldage tühimikud varda ja vibratsiooni abil tihendades. 
Segamisaega ega vajalikku veekogust ei tohi ületada, et 
vältida segu eraldumist. Segage korraga valmis ainult 30 
minuti jooksul kasutamiseks mõeldud kogus. Kasutusaeg on 
21 oC juures u 30 minutit. 

 

Kõvastumine: Vormid võib eemaldada, kui PENETRON® 

GROUT on saavutanud algse hangumise ja säilitab oma kuju. 
See ajavahemik võib temperatuurist sõltuvalt varieeruda. 
Selles etapis võib segu viimistleda ja kõvendada. Vältige kiiret 
veekadu, kattes lahtised segupinnad esimeseks 48 tunniks 
märja kotiriidega, või kandke pinnale kõvendit. 

 

Materjalikulu: 
 

Üks 22,7 kg kott kuivsegu PENETRON® GROUT annab u 12 l 
valmis segu. Üle 5 cm paksuse korral lisage puhast, pestud ja 
kuiva 9,5 mm (3/8”) kvartstäitematerjali (QUARTZ SAND MIX 
3,0-6,0 MM või 1,5-8,0 MM või muu sarnane), s.t 11,5 kg kuni 
12,5 kg täitematerjali 22,7 kg toote PENETRON® GROUT 
kohta. Materjalikogus suureneb kuni 17-18 l-ni. 

 

ERINÕUDED 
 

Toodet EI TOHI kasutada, kui kott on kahjustatud või avatud. 
Toode on pärast vee lisamist kasutusvalmis. 

 

PENETRON® GROUT on saadaval kahes tüübis, kiire 
tugevuse arenguga [22,7 kg] ja normaalse tugevuse arenguga 
[25 kg]. 

 

Lähema teabe saamiseks seoses oma projektiga pöörduge  
PENETRON HELLAS S.A. poole. 

 

PAKEND 
 

PENETRON® GROUT on saadaval 22,7 kg ja 25 kg 
mitmekihilistes kottides, mis on niiskuskindluse tagamiseks 
polüetüleenist sisepinnaga. 

 

HOIUSTAMINE / SÄILIVUSAEG 
 

PENETRON® GROUT tavapärane säilivusaeg on 12 kuud 
arvates tootmiskuupäevast, kui toodet hoiustatakse avamata 
kottides jahedas, kuivas varjulises kohas. 

 

TEAVE OHUTU KÄSITSEMISE KOHTA 
 

Sisaldab aluselist tsementi. Võib ärritada silmi ja nahka. 
Vältige silma sattumist. Kummikinnaste ja kaitseprillide 
kasutamine on soovitatav. Silma sattumisel loputage kohe 
veega ja pöörduge arsti poole. ÄRGE HÕÕRUGE SILMI. 
Lähemat teavet vt kemikaali ohutuskaardilt. PENETRON 
HELLAS S.A. täiendas hiljuti PENETRON®i toodete 
ohutuskaarte teabega ohutu kasutamise kohta. Kõik 
ohutuskaardid sisaldavad tervisekaitse- ja ohutusteavet Teie 
töötajate ja klientide ohutuse tagamiseks. HOIDA LASTELE 
KÄTTESAAMATUS KOHAS. 
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GARANTII – LAHTIÜTLUS 

 
PENETRON ΗELLAS S.A. garanteerib, et ettevõtte tooted 

on valmistatud ISO-standarditele vastavate sertifitseeritud 
protseduuride alusel ja kõrge kvaliteediga, toodetel ei esine 
materjalidefekte ja need sisaldavad kõiki ettenähtud 

komponente nõuetekohastes vahekordades. Kui toode 
osutub defektseks, on PENETRON ΗELLAS S.A. vastutus 
piiratud defektseks tunnistatud materjali asendamisega, 

eeldusel, et standardseid kasutusviise on järgitud ja toote 
sobivus antud kasutuseesmärgi jaoks on tõendatud. 
PENETRON HELLAS S.A. ei garanteeri toote turustatavust 

ega vastavust teatud eesmärgile. Kasutaja peab pärast 
toote edasimüüjaga konsulteerimist otsustama, kas toode 
sobib soovitud kasutuseesmärgiks, ning kannab kõiki 

sellega seotud riske ja vastutust. Kuigi tootja on teinud oma 
parima esitatud teabe õigsuse tagamiseks, ei moodusta 
käesolevas tootelehes antud teave lepingu osa. Kõik 

käesoleval tootelehel antud soovitused, tehnilised andmed 
ja katseandmed põhinevad laboratoorsete katsete või 
praktiliste välikatsete tulemustel. PENETRON ΗELLAS 

S.A. ei anna nende andmetega seoses siiski mingit 
garantiid. Kõik andmed on esitatud heas usus, lähtudes 
PENETRON ΗELLAS S.A. kogemustest tootelehe 

väljaandmise seisuga. Materjalide hoiustamis-, käsitsemis- 
ja kasutustingimuste varieeruvuse tõttu ei vastuta 
PENETRON ΗELLAS S.A. tulemuste eest. Potentsiaalsetel 

kasutajatel soovitatakse toodet väikesel pinnal katsetada, 
et määrata konkreetse toote sobivus oma konkreetsetele 
vajadustele. Kasutajad peavad alati tutvuma tootelehe 

uusima väljaandega. PENETRON HELLAS S.A. tootelehe 
versioon võib erineda PENETRON INTERNATIONAL LTD 
või muudes riikides tegutsevate vastavate PENETRONi 

ettevõtete omadest. Sellised muudatused tulenevad teksti 
vormindamisest, eri ilmastikumõjudest ja kasutusviisidest 
või eri tootenimedest ning on mõeldud tarbijale suunatud 

teabe optimeerimiseks. 

SERTIFIKAAT 
 

 

1085 
Penetron International, Ltd. 

601 South Tenth Street, Unit 300 
Allentown, PA 18103 

11 
1085-CPR-0040 

Toimivusdeklaratsioon nr: 
10.20001D260819-01 EN 1504-

3 
RAUAVABA MITTEKAHANEV SEGU 

Betoonkonstruktsioonide 
konstruktsioonilisteks ja 

mittekonstruktsioonilisteks kaitse- ja 
parandustöödeks mõeldud tooted ja 

süsteemid 
Survetugevus: klass R4 (≥ 45 MPa) 
Kloriidide sisaldus: < 0,05 massi% 

Nakketugevus: Määramata 
Piiratud kahanemine/paisumine: 

Määramata 
Elastsusmoodul: Määramata 

Termiline ühilduvus (osa 1): Määramata 
Korrosioonikäitumine: ei loeta korrodeerivaks 

Ohtlike ainete sisaldus: 
Määramata 

Tuletundlikkus: Määramata 
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PENMASTER OÜ 

Ringtee 25, Tartu 

TEL: +372 58443699 

penetron@penetron.ee 

www.penetron.ee 


