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Penetron® Metodsystem                         SW2016#BA12 
STOPP FÖR KAPILLÄRT STIGANDE FUKT I KÄLLARVÄGGAR 
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OBSERVERA 1 
Alla arbetsmoment med Penetron® standardprodukter och cementbruk                                                                                     
skall göras i en följd med cirka 1 timmas mellanrum vilket kan kräva indelning i  
arbetsetapper. 
Penetronarbeten bör utföras vid betongtemperatur +6 grader C eller högre och                                                
rekommenderat RF 60 – 70 % vid inomhusarbeten.  
Färdigt toppslammat Penetronarbete skall hållas fuktigt under 2-3 dygn  
OBSERVERA 2 
Penetron® är en aktiv kristallbyggande betongtätning som tätar igenom hela  
betongkonstruktionens tjocklek.           
Kristallutfällningar kan uppstå på Penetronbehandlade ytor.  
Utfällningar är normala, ofarliga och upphör när tätningsfunktionen inne i  
betongen är färdig.  
Missprydande utfällningar kan slipas bort. Penetronbehandlad betong eller puts kan ytbehandlas med Penetron® CR90  
 
Penetron® SÄKERHETSDATABLAD & TEKNISK INFO kan hämtas på www.pen-tec.se eller beställas på info@pen-tec.se  
eller målas med diffusionsöppen färg                                                            
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    20-30˚ Borrvinkel mot golv 

A1 

A2 

Grundplatta 
Betong 

Källarvägg av: 
A1= Betonghålsten/LECA             
Eller A2 = Tegel  
Eller A3 = Betong
  

Syllborrning med borr Ø30 mm, C=100 mm 

 
Penetron®  
Kapillärspärr 

KORTFATTAT ARBETSSCHEMA 

A1-A2  Murade källarväggar:  
Ta bort all gammal befintlig puts och 
rengör murstensväggen från golv till tak.  
 
A3 Betongväggar slipas till poröppen yta 
som tar emot vatten 
     
B  Syllborra i vägg/golvvinkel i 20-30˚ 
vinkel ned i betongplatta under vägg  
med borr Ø30 mm, c-avstånd 100 mm 
utmed hela väggen. Borrhålsdjup: ¾ av 
väggtjocklek  
 
C  Spola ur borrhålen med hjälp av vanlig 
vattenslang ”från botten och upp” och låt 
vatten stå kvar i hålen under 30 minuter. 
Sug upp kvarvarande vatten ur hålen.  
 
D  Blanda en Penetron® – slamma till 
lättflytande konsistens. Häll ut slamman 
på golvet framför hålen och fyll dessa 
med hjälp av gummispackel på långskaft. 
Upprepa fyllningen till helt fyllda hål. 
 

PENETRON® - BEHANDLING AV 
MURADE VÄGGAR 

1. Vattenmätta rengjorda väggar 
2. Blanda Penetron® slamma och 

applicera med putsborste eller 
trattspruta 

3. Efter cirka ½ timma: Putsa väggen 
”vått i vått” med B – bruk, t = 15-20 
mm 

4. Efter cirka 5 timmar: Rolla på en tunn 
Penetron® - slamma  

 

PENETRON® BEHANDLING AV 
BETONGGOLV 

1.  Slipa golvet till poröppen yta som tar      
emot vatten 

2.  Vattenmätta det rengjorda golvet och 
ta därefter bort kvarvarande pölar 
 
3.  Applicera/Lägg på en Penetron® - 
slamma över hela golvet.  
Materialåtgång: cirka 1,5 kg Penetron® 

torrprodukt/m2 
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