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PENEBAR™  SW-55  
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ  СТАТИЧНИХ  ШВІВ 

 

 

ОПИС 

PENEBAR™ SW-55 це бентонітовий шнур із 
додаванням бетилкаучуку, розроблений 
спеціально для герметизації статично 

навантажених швів за рахунок 
контрольованого розширення та створення 
позитивного тиску всередині бетонної 
конструкції. Гнучка форма та контрольоване 

розширення роблять його ідеальним 
варіантом для герметизації місць введення 
комунікацій. 

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ 

PENEBAR™ SW-55 може використовуватися 
для гідроізоляції статичних швів 
бетонування: горизонтальних і 

вертикальних. Може використовуватися для 
з’єднання старого і нового бетонів, на 
поверхнях нестандартної конфігурації та в 

місцях проходження комунікацій. 

Серед основних сфер застосування 
PENEBAR™ SW-55 можна назвати: підземні 
споруди, фундаменти, панелі перекриття, 

тунелі, колодязі, ліфтові шахти, підпірні 
стіни, резервуари та бетонні труби. 

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Колір: Чорний 

Питома вага (ASTM D71): 1.55 ± 0.05 

Концентрація летючих речовин (ASTM D6): 

1% максимум  

Проникнення, 150 гр конус при t 25°C; 5 

сек (ASTM D217): 40 ± 5 мм 

Температура застосування: -23°C to 52°C  

Температура експлуатації: -34°C to 82°C  

СТАНДАРТИЗАЦІЯ 

Відповідає всім Стандартам сертифікації ЄС 
No 1907/2006 Стаття 33(1). 

УПАКОВКА 

Тип A постачається в коробках по  30 м (6 
рулонів, 19 мм × 25 мм × 5 м кожен). 

Тип B постачається в коробках по 24 м (6 
рулонів, 9 мм × 25 мм × 4 м кожен). 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

1) Нанесіть щіткою PENEBAR™ PRIMER товщиною не менше of 0.1 

мм та шириною 50 мм вздовж всієї лінії монтажу PENEBAR™ SW-55. 
Залиште на 10-15 хвилин при температурі 25°C, за нижчої 

температури – залиште на довше. 

2) Ребром долоні щільно притисніть PENEBAR™ SW-55 до бетонної 
поверхні. Впевніться, що прокладка монтується вздовж лінії 
нанесення праймера. 

3) За необхідності кінці прокладки з’єднуються під кутом  45° щільно 

притискаючись.  НЕ МОНТУЙТЕ ВНАХЛЕСТ. 

4) Зніміть захисну стрічку з PENEBAR™ SW-55. 

5) Продовжуйте стандартну процедуру бетонування. 
 

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

w Завжди використовуйте PENEBAR™ PRIMER задля недопущення 
зрушення PENEBAR™ SW-55. Для вертикальних поверхонь в 
доповнення до PENEBAR™ PRIMER використовуйте дюбель-

цвяхи. 

w PENEBAR™ SW-55 не можна монтувати ближче, ніж за 50 мм до 
краю поверхні. 

w Для герметизації місць введення комунікацій оберніть 
PENEBAR™ SW-55 навколо і з’єднайте кінці під кутом. 

w В будь-якому випадку, переконайтеся, що PENEBAR™ SW-55 

щільно притиснутий до основи. 

w PENEBAR™ SW-55 не може використовуватися для герметизації 
рухомих швів і тріщин. 

w PENEBAR™ SW-55 не можна монтувати у воду та на замерзлі 
поверхні. 

 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 

Термін зберігання необмежений за умов дотримання температурного 
режиму (не менше   7°С) в сухому приміщенні в закритій упковці.  

 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

ТРИМАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ. 

WARRANTY: PENETRON INTERNATIONAL, LTD. warrants that the products manufactured by it shall be free from material 
defects and will conform to formulation standards and contain all components in their proper proportion. Should any of the 
products be proven defective, the liability to PENETRON INTERNATIONAL, LTD. shall be limited to replacement of the 
material proven to be defective, and PENETRON INTERNATIONAL, LTD shall in no case be liable otherwise or for incidental 
or consequential damages. PENETRON INTERNATIONAL, LTD. MAKES NO WARRANTY AS TO MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE AND THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED. User shall determine the 
suitability of the product for its intended use and assume all risks and liability in connection therewith. 
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