
תיאור המוצר
PENESEAL FH הוא חומר איטום נספג שקוף, פעיל המיועד לשימוש על בטון ואלמנטים בנויים 
וחומרי בניין כדי להגן, לשמר ולחזק אותם לצמיתות. PENESEAL FH חודר עמוק לתוך הבטון, מגיב 
עם רכיבי הבטון הבסיסיים וממצק אותם לקבלת מסת בטון קשה יותר, צפופה יותר, וחזקה יותר. 
בתהליך היישום נשטפים החוצה מלחים אלקליים ומינרלים, למניעת תפרחת ולשיפור האחיזה 

של ציפויי שטח.

יישומים מומלצים
 כל משטח על בסיס צמנט אבל לא רק, כגון:  

בטון, טרצ'ו, בלוקים מבטון כבד, גבס, סטוקו, טיט ועוד
מחסנים 
האנגרים 
מתקני הפצה ואחסון 
מפעלים לעיבוד מזון 
מתקני ייצור 
כל סוג של מתקן עם רצפות מבטון חשוף 

יתרונות
אשפרה:

על  לשמור  ויכולתו  הכימית  תגובתו  דרך  אחידה  אשפרה  לעבור  לבטון  מאפשר   PENESEAL FH
לחות. הדבר מסייע לקבלת תהליך הידרציה שלם יותר ומפחית סדקי שערה וסדקים תרמיים.

אטימה: 
PENESEAL FH חודר עמוק לתוך הבטון, דבר שמאפשר לתגובתו הכימית לאטום את הנקבוביות 

מבפנים ולספק אטימה אינטגרלית וקבועה.

PENESEAL FH )תרכיז 1:1(
חומר מקשיח ומגן מפני 

אבק ושחיקה
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התקשות:
PENESEAL FH נקשר לחלקי היסוד של הבטון, וממצק אותם למסה צפופה יותר, 
יותר  יותר עם התנגדות גבוהה  יותר. הדבר מוביל לבטון עמיד  יותר, וקשה  חזקה 
לשחיקת פני שטח ולחוזק דחיסה גבוה יותר )מעל 30% יותר בהשוואה לבטון לא 

מטופל, במדידה לאחר 30 יום(.

אטימה נגד אבק:
PENESEAL FH מגדיל את צפיפות פני שטח הבטון דרך התקשרותו הכימית ושטיפת 
המינרלים ומלחי הבטון החלשים יותר. הדבר אוטם את פני השטח לצמיתות ומונע 

איבוק של פני השטח.

הגנה מפני תפרחת והדחה:
PENESEAL FH חודר עמוק לתוך הבטון תוך ניטרול המלחים האלקליים והמינרלים 
שגורמים לתפרחת. מלחים ומינרלים אלה נדחפים בכוח אל פני השטח ונשטפים 

בזמן תהליך היישום.

שיפור הקשירה: 
PENESEAL FH מסלק את המלחים האלקליים והמינרלים אשר מחלישים את ציפויי 
חופשיים  פני שטח הבטון  מותיר את   PENESEAL FH לדלמינציה.  וגורמים  השטח 

מאותם מלחים ומינרלים, דבר שמשפר את האחיזה של כל סוג של ציפוי.

לא רעיל: 
PENESEAL FH אינו רעיל ואינו מסוכן לנשימה או למגע. המוצר עומד בכל התקנות 

.USDA-ובכל תקנות ה VOC בנושא

הוראות שימוש
ערבוב: 

לפני השימוש, יש לערבב PENESEAL FH )תרכיז 1:1( עם מים נקיים ביחסים שווים. 
לאחר הדילול, יש להוסיף לתערובת את התוסף המדוד מראש ולערבב היטב.

חשוב: אין למזוג את התוסף ישירות לתוך PENESEAL FH )תרכיז 1:1( לפני הדילול.

שיטות יישום: 
ריסוס או שפיכה ולאחר מכן פיזור במטאטא או במגב להרוויית המשטח.

כלים: 
מרסס בלחץ נמוך, מטאטא רך, מגב, וצינור מים.



הכנת המשטח: 
על שטח הפנים של משטחים המיועדים לטיפול להיות עם נקבוביות פתוחות כדי לאפשר ספיגה 
של PENESEAL FH. יש להסיר באמצעים כימיים או מכניים את כל הציפויים, שמנים, חומרי אטימה 
ושכבות שונות למיניהן. יש להסיר גם אבק, לכלוך, מי צמנט וכל מזהם אחר על ידי טאטוא של כל 
האיזורים המיועדים לטיפול בעזרת מטאטא עדין או מברשת קרצוף, לשטוף במים בעזרת צינור, 
ידולל לפני שהוא מספיק  לא   PENESEAL FH-יש לסלק מים עומדים כדי ש ולאפשר להתייבש. 

לחדור את פני השטח.

יישום על בטון טרי:
שלב 1. 

כדי  יציבים מספיק  וברגע שפני שטח הבטון  גימור הבטון  מיד לאחר   PENESEAL FH ליישם  יש 
ללכת עליהם, לפני תחילת היווצרות סדקי שערה או סדקים תרמיים. יש להרטיב את המשטח 

כולו ב-PENESEAL FH למשך 30 דקות תוך עיבודו לתוך פני השטח בעזרת מטאטא רך.

שלב 2. 
כאשר PENESEAL FH מתחיל להיות חלקלק, יש לרסס מעט מים על פני השטח. המים המרוססים 
 PENESEAL FH-ל לאפשר  אין  מירבית.  חדירה  להשיג  ועוזרים  בתמיסה  החומר  את  שומרים 

להתייבש על המשטח.

שלב 3. 
כאשר PENESEAL FH הופך שוב חלקלק, יש לשטוף את המשטח כולו במים ולייבש אותו לגמרי 
בעזרת מגב, כדי להסיר את כל שיירי החומר ואת כל החומרים האלקליים מפני השטח. אין צורך 
מפני   PENESEAL FH של  שיירים  להרחיק  יש  אך  מטאטא,  בגימור  חיצוניים  משטחים  לשטוף 
השטח לאחר 30-40 דקות תוך שימוש במגב או במטאטא. אין לאפשר ל-PENESEAL FH להתייבש 

על המשטח.

יישום על בטון ישן )כל משטח שעבר אשפרה(:
שלב 1.

יש להרוות את המשטח ב-PENESEAL FH כך שיישאר רטוב למשך 30 דקות. יש לרסס במים לפי 
הצורך כדי לשמור שהחומר לא יתייבש על פני השטח.

שלב 2 )אופציה 1(. 
או  במטאטא  להרחיק  יש  המשטח,  לתוך  נספג   PENESEAL FH-ה רוב  דקות   30-40 לאחר  אם 
במגב עודפי חומר מכל הנקודות הנמוכות והשלוליות ולהסיר מפני השטח את כל החומר שנותר. 

משטחים נקבוביים עשויים להצריך יישום נוסף של PENESEAL FH כדי להשיג הגנה מירבית.

שלב 2 )אופציה 2(. 
אם לאחר 30-40 דקות רוב ה-PENESEAL FH נמצא עדיין על פני השטח, יש להמתין עד שהוא 
הופך חלקלק ואחר כך לשטוף ביסודיות את המשטח כולו במים נקיים ולייבש לגמרי בעזרת מגב 
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כדי להסיר את כל שיירי החומר.

הערות יישום כלליות:
טווח טמפרטורות יישום:

 40C עד 380C. בטמפרטורות נמוכות PENESEAL FH מגיב לאט יותר. במקרים כאלה, 
יש להגן על הבטון מפני קפאון במשך ששה ימים.

ניתן להשתמש במשטח ברגע שהיישום הושלם והמשטח  ייבוש: 1-3 שעות.  זמן 
יבש למגע.

מספר יישומים נדרשים: 
על פי רוב נדרש יישום אחד בלבד. משטחים נקבוביים עשויים להצריך יישום נוסף 

להשגת ביצועים מירביים.
דרישות זמן לאשפרה, אטימה והתקשות: 

60-90 יום. PENESEAL FH אוטם בטון מבפנים על ידי אטימת הנקבוביות לצמיתות,
אשר הופכת את הבטון עצמו למחסום בפני חדירה. תהליך זה נשלם למעשה תוך 

90 יום, אך עשוי להמשיך עד שנה בקצב איטי הרבה יותר.
צבע: 

שקוף. PENESEAL FH אינו משנה את ההופעה הטבעית של אלמנט הבנייה או של 
הבטון. בזמן היישום, יש לשטוף ולנקות במים נקיים את כל המשטחים המטופלים 

כדי למנוע מזיהומים להתייבש על פני השטח. 
ברק: 

ברק טבעי דמוי-שעווה יופיע על משטחי בטון מוחלק בתוך 6 עד 12 חודשים לאחר 
 PENESEAL FH של  והאטימה  ההתקשות  אפקטי  ידי  על  נגרם  זה  ברק  הטיפול. 
וכן על ידי פעולת ההברקה הטבעית של תנועת הולכי רגל, ניקוי, ושימוש יומיומי 
ברצפה. הברק הוא מאפיין קבוע של משטח הבטון ועם תחזוקה נכונה הוא ימשיך 

להתקיים לאורך כל חיי המשטח.
הכנה לצביעה או לכיסוי: 

על בטון ישן - יש לאפשר 3-7 ימים לפני יישום צבע או ציפוי על משטחים שטופלו 
ב-PENESEAL FH. על בטון חדש - יש לאפשר 30 יום לאשפרה נאותה של הבטון.

משך האפקטיביות: 
PENESEAL FH הוא קבוע. עמידות הבטון והופעתו משתפרים עם הזמן.

ניקוי: 
את הציוד יש לנקות אך ורק במים. אין להשתמש במדללים.

תחזוקה
רצפות: 

יש לשטוף עם סבון רצפה נטרלי ו/או בסיסי )pH גבוה( שאינו מכיל סודה קאוסטית, 
סולפטים או הידרוקסידים. חומצות וחומרי ניקוי חומציים יקהו את ברק פני השטח 

ו/או יחספסו אותם.



קירות: 
יש לשטוף במים נקיים.

הוראות מיוחדות
אין להשתמש ב-PENESEAL FH על אלמנטים בנויים ונקבוביים מאוד כמו בלוקים קלים 
אין להשתמש ב-PENESEAL FH על משטחים קפואים או על משטחים בתהליך קפיאה או  

מתחת  לרדת  צפויות  הטמפרטורות  אם  או   )400F( 40C-ל מתחת  יורדת  כשהטמפרטורה 
לטמפרטורת קפאון במהלך תקופת האשפרה )כ-24 שעות(

זכוכית,   כמו  ומלוטשים  מזוגגים  משטחים  עם  במגע  לבוא   PENESEAL FH-ל לאפשר  אין 
אלומיניום וכו'. במקרה של מגע, יש לשטוף מיד במים

יש להגן על משטחים מפני דליפות מציוד או דליפות אחרות כמו שמן, נוזלי הידראולי וכו' 
זהירות   לנקוט  יש  חלקלקים.  להיעשות  עלולים   PENESEAL FH-ב שטופלו  משטחים  

ולהשתמש בנעליים ובגדי הגנה מתאימים

אריזה
המוצר נמכר בדליים של 19 ל' עם 190 מ"ל תוסף, חביות של 208 ל' עם כ-2 ל' תוסף, ומיכלים של 

1,041 ל' עם 10.40 ל' תוסף.

כיסוי
כ-5 מ"ר/ל' תרכיז מדולל. הכיסוי עשוי להשתנות כתלות בטמפרטורה ובנקבוביּות הבטון.

אחסון / חיי מדף
יש  השימוש.  לפני  החבית  או  הדלי  את  לנער  יש  אטומות.  בחביות  מאוחסן  כשהמוצר  שנתיים 

לשמור את הדליים סגורים ולהימנע מחשיפה לחום ולשמש ישירה. אין לאפשר למוצר לקפוא!

בטיחות וגהות
מומלץ להשתמש בכפפות גומי, משקפי מגן וציוד הגנה מתאים אחר בזמן ערבוב ויישום החומר. 
יש למנוע מגע עם העיניים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בהרבה מים ולפנות 
לקבלת ייעוץ רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. יש לשתות כמויות גדולות של מים או 

חלב ולפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.

נתונים טכניים
תקנים שחלים:

שחיקה: 
ASTM C 779 - שיפור של 32.7% בעמידות בפני שחיקה.
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הידבקות: 
ASTM D 3359 - שיפור של 17% בהידבקות אפוקסי. הידבקות פוליאוריתן - ללא 

שינוי.
אשפרה: 

עליה של 94% באחזקת רטיבות במהלך זמן אשפרה קריטי של 24 שעות ראשונות 
בהשוואה לדוגמאות שלא טופלו.

התקשות:
ASTM C 39 - שיפור של 40% בחוזק דחיסה אחרי 7 ימים; 38% אחרי 28 יום לעומת 
דוגמאות שלא טופלו. ASTM C 805 )פטיש שמידט( - שיפור של 13.3% בעמידות 

בהולם.
חדירות: 

קצב החלחול תוך שימוש בראש מים של 213 ס"מ )7 רגל( על שטח של 31.7 סמ"ר 
שטופל ב-PENESEAL FH היה 0.022 מ"ל לשעה.

עמידות:
ASTM G 2381 - חשיפה לאור אולטרה-סגול ולרסס מים לא השפיעה לרעה על 
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אימפרגנציה להגנה ותיקון של מבני בטון
)I( 1.2 הגנה מפני חדירה קבוצה[

])I( 5.2 ושיפור העמידות הפיסית קבוצה
עמידות לשחיקה: שיפור  < 30%

II ספיגת מים נימית: קבוצה
< 200 נ' מ'( ( III עמידות בהולם: קבוצה

חוזק אחיזה ב  < 0.8 נ'/ממ"ר
עומק חדירה: < 5 מ"מ




