
Li iti umtehnoloogia
betoo n p 6ran d ate ka itse ks
Eesti ehitusmaterjaliturule on j6udnud uuel liitiumtehnoloogial raianevad
pentrarM vahendid betoonpindade tcicitlemiseks. Tootja vditel edestavad need

suuresti traditsioonilisi naatriumi- jakaaliumip6hiseid t<iirtlemisaineid.
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uba Teise maailmas6ja ajal hak-

kasid paljud keemiakontsernid
tootma naatrium- 1a kaaliumsi-

ikaate, millega kaitsta ja k6vendada

re tooni pinnakihte. Naatriumil )a

iaaliumil pShinevaid tootlusvahen-

ieid saatsid turule firmad Sika, Euclid

Chemical, Curecrete, Master Builders,

Sonnenborn, Lafarge, \7.R. N4eadows

:.r Norcerete. Nende tooted on olnud

.rsaldusveidrsed ning end 6igustar-iud.

Ent naatrium- ja kaaliumsilikaati-
de k6rge leeliselisus tekitab betoonis

sisalduvas vabas kaltsiumhiidroksii-
dis kiiret, intensiivset ja ebatdielikku
reaktsiooni. Selle tagajdrjel jenb be-

tooni koostisse reageerimata kaltsium-
hiidroksiidi. Niisugused reageerimata

osakesed aga soodustavad karboni-

seerumist ja seega edaspidist niiskuse

imbumist betooni.
Liitiumsilikaat on naatrium- ja kaa-

Liumsilikaadiga v6rreldes vdhem leeli-

seline, vdhem viskoosne ning tungib

ilhtlasemalt ja stigavamale betooni
pinda. Betoonis toimuv reaktsioon on

aeglasem, iihtlane ja teiielik. Reageeri

des betoonis sisalduva vaba kaltsium-

hirdroksiidiga, moodustab liitium la-

hustumatud silikaate, mis on tugevad;

piisivad ning takistavad niiskuse tun-

gimist toodeldud pinda.

Liitiumtehnoloogia Ule
maailma
Tootanud kakskirmmend aastat be-

toonikeemiatoclstuses, asutas amee-

riklane Dal Hills 2001. aasta mais fir-
ma Advanced Concrete Technologies.

Hiilsi visiooniks oli moodustada asja-

tundjatest meeskond, et arendada ja

miiiia uut, perspektiivset tehnoloogiat,
mille oli varem vdlia tootanud ja pa-

tenteerinud USA liitiumitootleja FMC

Corporation.
Uue tehnoloogia abil on v6imalik

muuta betoonipind tihedamaks, ku-

lumiskindlamaks ia tolmuvabaks. See

sobib ka krohvi ning muude ehituspin-

dade tihendamiseks, kovendamiseks ja

kaitsmiseks veilism6jude eest.

Advanced Concrete Technologies os-

tis liitiumtehnoloogia ainu6iguse 2001.

aasta sirgisel ning jdrgmise aasta mais

asutas selle turustamiseks tiitarfirma
Convergent Concrete Technologies.

Aastal 2002 omandas belglane Jean
Claude Biard Pentr:r mdrgi all tr'rntud

toodete r-almistus- ja mr-lr-rgioigused

Euroopas, Aafrikas. Indras ja Pakista-

nis. Aasta hiljem asutas ta Convergenl

Groupi ning sai 6igused Pentla toote

valmistamiseks ning miitgiks ka Ida-

Euroopas, Lzihis-Idas, Uus--\ ieremaal
ja Austraaiias.

Soomlaste Convergent Finland Or
sai Pentra toodete ainumtiugioiguse
2004. aastir algul. Koik Soomes muii-
dar-ad Pentra tooted talmistatakse Bel-

gias. Soome kaudu on need j6udnud

ka Eestisse.

Liitiurnil pohiner-ad Pentra tooted

or.r. r'6rreldes ule 50 aasta tagasi vzil-
jaarendatud naatriumi- ja kaahumi-
pohiste ainetega, arengus suur samm

edasi, kinnitavad tootiad.

Liitiumtehnoloogia abil t0tideldud p6rand Jaapani lennupolitsei angaaris.
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PenTech-tehnoloogia v6imaldab muuta p6randad vee- ja 6likindlaks.

Vahendiga Pentrasil 244 + tricideldud
USA Utah'osariigis.

p6rand mahlavabrikus

Miirgitu Pentra tehnoloogia sobib toiduaineladude p6randaile.

Miks liitiumiUhendid?

Pentra liitiumtehnoloogias on iiks k6i-
ge enam kasutatavaid betoonpindade
tootlemisaineid PentraSil 244+.

PentraSil 244+ on betoonpindade ti-
hendamiseks ja k6vendamiseks m6el-
dud tootlemisaine, kus kasutatakse
kaugele arendatud liitiumtehnoloogiat.
Mitmekiilgne keemiline protsess, kus
liitiumiiihendid tungivad toodeldavas-
se pinda ning m6jutavad seda, eristab
PentraSil 244+ paljudest muudest, tu-
rul juba aastakiimneid olnud toode-
test. Viimased rajanevad rohkem kui
pool sajandit vanadel tehnoloogiatel
ning on aastate jooksul arenenud v5rd-
lemisi tagasihoidlikult.

Liitir-rmsilikaatide leeliselisus ja vis-
koossuus on naatrium- ja kaaliumsili-
kaatidega v6rreldes vdiksem.

Need kaks liitiumsilikaatide omadust

- madal pH tase ja vdiksem viskoossus

- tagavad, et tootluse lSpptuiemuseks
on paksem, k6vem ja tihedam pinna-
kiht. Tootlus m6jub silgavamale ning
ka toimivaid aineosakesi imendub pa1-
ju suuremal midral ja iihtlasemalt kui
naatrium- ja kaltsiumsilikaate kasuta-
des.

Uldiselr reageerivad naarriu m i- ja

kaaliumip5hised ained oma iseloo-
mu t6ttu betoonis eriti intensiivselt
ja kiiresti, mist6ttu l6pptulemus v6ib
olla vdga ebaiihtlane. PentraSil 244+
reageerib kaltsiumiiihenditega ning
moodustab silikaate, mis toodeldavat
pinda kovendavad. See reageerib kalt-
siumhiidroksiidiga, mille tulemusena
betooni mikroskoopilised poorid tdi-
tuvad lahustumatute kaltsiumiihendi-
tega. Betoonipind tiheneb ning takis-
tab niiskuse sissei mbumist.

PentraSil 244+ on vees lahustuv mit-
tesiittiv aine betoonp6randate tootle-
miseks. Vahend ei sisalda miirgiseid
lahusteid ega muid keskkonnaohtlik-
ke aineid, mist6ttu teda tohib kasu-
tada ruumides, kus valmistatakse v6i
miitiakse toiduaineid.

PentraSil 244+ on l6hnatu nii sellega

tootamise ajal kui ka pdrast seda. Too-
deldud betoonpind jddb hingavaks.
Vee- ;a kulumiskindlus on tdielikult
tagatud umbes nddal pdrast vahendi
pinnale kandmist, ent p6randat voib
hakata kasutama juba m6ni tund hil-
1.-.

PentraSil 244+ kasutatakse p6ran-
date viimistlemiseks parkimismajades,
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Pentra Sil

Pentra 5il 244+

Pentra Guard

Pentra Color

Pentra Line

Pentra Wall

Pentra Cem+

Pentra Prep

Pentra Celan

KOvendab ja tihendab betooni,

Kovendab ja tihendab betooni, kaitseb soola m0ju eest,

Annab betoonporandatele satiinilaikelise pinna, ta ub ka happeid

Lisab betoonile ja krohvile vdrvi, tihe ja satiinildikeline pind,

Liitiumipohine viirv betoonpinnale,

Kaitseb betooni 6husaaste ja murenemise eest.

Veekindel mikrotsemendisegu.

Betooni tihendav ja kovendav eeltootlusaine.

Puhastusaine PenTechiga toodeldud pindadele.

Lembi-tt{e- (: F,aaCo
TTU ehitusmaterialid€
6ppetool i ju hataja, prof€$or'

Eestis kasutarakse ::. - '.' z'. : ---
kaiiseks mitmesuguseio p --,--, -:-
vahendeid. Osa neist t6staD t:-::-
pinna tihedust ja kulumiskindlust niig
muudab selle tolmL.rvabaks Tihti on

probleemiks toodeldud plndade vaike

h06rdetegur voi sobimatus torduainete

kaltlemiseks kasutatavates ruumldes.

Kaesolevas artiklrs krleldatakse ii-

tiumiuhendeid sisaldavate vahendite

tormet ja tostetakse eriti esile nende

lee iskorrosioonivastast moju Srinjuu

res tuleb t6deda, et meil toodetavad

tsemendid on suhtelrselt kOrge leelis-

metallide oksiidide sisaldusega, kuid

rneie taitematerjalides puudub reakt-

sioonivoimeline ranroksrrd. Seega ei ole

eellskorrosioonr oht Eesti trngirnustes

a\ ,cc a.

- :; - -: -:-;r: - --:. -S:-SCS

-,- :--.-.^':": ...* .': ::

tut: -. i-t\r '-: :.

At a<i', -:;' - | - -^. -t :. :1 .'
taa ne ko8er,S, - S ..=,.,.- . -

kaks urnller nence c-,t,:-: t
uue tootlusvahendi kas-r*s:g;
nevate k6rvalmolude olemaso -..

takse niiskuse juurdepddsu betoonile
ja v:ihendatakse tema leeliselisust. Lir-
tium iseenesest vdhendab ASR-reakt-
siooni toimumise voimalust ja v6ib
selle isegi peatada.

Soome Convergent Finland Ov juht
Hannu Kaltiainen iitles Ehitajale, et

Penlech-tehnoloogia, mida kogu Eu-

roopas on siiani suhteliselt liihikest
aega kasutatud, r-oib Eestis lerda laial-
dast rakendust. arvestades siinseid
pidevalt suurener-aid ehitusmahtusid.
Tema sdnul mojuvad Pentra betooni-
tootiemisverhendid arhitektooniliselt
hdsii ning tdhtis on ka see, et tellija
saab kr-aliteetse ja ndgusa betoonp6-
randa muude tehnoloogiate kasuta-
misega i-orreldes l0hema ajaga. Uus
liitiumtehnoloogia v6imaldab seda

koike .

Eestisse toob
Marakame C)tJ.

Pentra tooteid
X

Pentra Color pakub t66deldud betoonpindadele eri vdrvilahendusi.

betoneeritud 6uedes, ladudes, miiiigi-
saalides, tootmisruumides jne.

Sobib uutele ja vanadele
betoonpOrandatele
Pentra liitiumtehnoloogiat, millele on
antud nimetus PenTech, saab kasutada
nii uute kui ka vanade betoonpSranda-
te kaitsmiseks ja viimistlemiseks.

PenTech k6vendab betoonipinda ja

muudab selle kulumiskindlaks, takis-
tab vee tungimist betooni ning kaitseb
seda edukalt ka kemikaalide kahiuliku
mSju eest. Toodeldav pind muutub
tihedaks, mis vdlistab tolmamise. Nii-
sugust pinda on lihtne puhtana hoi-
da, pesemiseks piisab vaid veest. Selle

tehnoloogia abil muutub betoonp6-
randate pind oli- ja veekindlaks ning
moodustub ka kaitse 6husaaste ja vee

kiilmumisest-sulamisest tekkivate kah-

iustuste eest.

Tootiemisaine PentraSil 244 + hoiab
tootja vditel 90 protsendi ulatuses

dra kloriidiioonide tungimise betoo-
ni, moodustades seega t6husa kaitse
maanteedel kasutatava soola eest.

Tdnu liitiumisisaldusele vdhendab
PentraSil betoonis leeliste ia aktiiv-
se rdnioksiidi reaktsiooni ohtu, mida
rahvusvaheliselt tdhistatakse liihendi-
ga ASR (Alkali-Silica-Reaction). ASP.

on t6sine probleem, mis p6hjustab be-

tooni pragunemist. ASR tekib, kui be-

tooni tditematerjalides sisaldub aktiiv-
set r:inioksiidi ja kasutatud tsemendis

naatriumi v6i kaaliumi ning betoon ise

on niiskes keskkonnas. Nende kolme
koosm6jul tekib reaktsioon. mille ta-
gajdrjeks on sideaineliste omadusteta
paisuv geel, ning betooni struktr,ruri
laguneb.

Liitiumsilikaat takistab ASR-i tekki-
mist. Tootlemise tulemusena takista-
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