
PENILO 1
dodatek za izdelavo lahkega betona -
penobetona

LASTNOSTI IN PODROČJE UPORABE

Penilo 1 je specialen dodatek namenjen za izdelavo lahkega betona -  penobetona.
Penobeton se odlikuje v prvi vrsti z majhno težo ter posledično z manjšo obremenitvijo
nosilne konstrukcije oz. drugače: z malo materiala dosežemo velik volumen z uvajanjem
fine in stabilne pene, narejene s pomočjo Penila  1.
Zaradi navedenih lastnosti Penilo 1 uporabljamo za izdelavo:

• Toplotnoizolacijskih penobetonov:
Betoni do prostorninske mase 1000 kg/m3. Področje uporabe je omejeno. Predvsem jih
uporabljamo kot izolacijsko polnilo sendvič sistemov, kot izolacijsko maso za zalivanje
nosilnih stebrov in toplovodnih omrežij.

• Konstrukcijskih toplotnoizolacijskih penobetonov:
Betoni prostorninske mase od 1000 do 1500 kg/m3. Penobetoni te prostorninske mase
imajo najširši spekter uporabe: 
kot malte: za zidanje in ometavanje, toplotno izolativni estrihi, tlačne plošče stropnih 
konstrukcij;
za nosilne konstrukcije in elemente tlačne trdnosti do 20 MPa: predelne stene, fasadni 
elementi, prefabrikati za individualno gradnjo, bloki za zidanje, drobna betoniranja, ipd.

• Nosilnih penobetonov: 
Betoni prostorninskih mas nad 1500 kg/m3 - predvsem za konstrukcijske betone s tlačno
trdnostjo do 30 MPa: prefabrikacija nosilnih fasadnih elementov večjih dimenzij, stene
montažnih stebrov, stopniščne rame, ipd. Na gradbiščih jih uporabljamo za zalivanje 
medetažnih plošč, stebrov, okvirjev, sten, ipd.

Lastnost
Izgled brezbarvna ali rahlo obarvana tekočina 
Gostota 1,016 - 1,021 kg/dm3

pH 6 - 7

LASTNOSTI IN PREDNOSTI UPORABE PENOBETONA

• Majhna lastna teža.
• Mehkoplastična do tekoča konsistenca.
• Definirana volumska teža.
• Zagotovljena črpnost.
• Negorljivost.
• Enostavno vgrajevanje s pomočjo cevi, črpalke, drče ali kible.
• Ugotovljene ustrezne trdnosti.
• Dobra toplotna izolativnost.
• Izredna ekonomičnost.
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OSNOVNI MATERIALI ZA IZDELAVO PENOBETONA

Mineralni agregat
• Možna je uporaba vseh vrst naravnih in drobljenih mineralnih

agregatov.
• Za penobetone mase 400 - 800 kg/m3 uporabimo agregat z zrnom

maksimalne velikosti 2 mm.
• Za penobetone višjih prostorninskih mas uporabimo agregat z

zrnom maksimalne velikosti 8 mm.

Cement
• Možna je uporaba vseh vrst cementa.
• Priporočamo uporabo cementov višjih mark.

Kemijski dodatki
• Načelno je možna uporaba vseh vrst kemijskih dodatkov za

beton, odvisno od zahtev.
• Pred uporabo priporočamo predhodne preskuse za določen

primer uporabe.

Penilo 1
• Teža pene naj bo med 60 in 70 g/dm3.
• Penilo 1 redčimo z vodo v razmerju 1:20 do 1:30.
• Poraba Penila 1 za prostorninsko maso penobetona:

800 kg/m3 ca. 1,3 l/m3. 
1200 kg/m3 ca. 1,0 l/m3. 
1800 kg/m3 ca. 0,5 l/m3. 

PRIPRAVA PENOBETONA

Priprava pene
Peno pripravimo s stabilnim penoaparatom ali s pištolo za 
izdelavo pene (nekoliko slabša kvaliteta pene, zato je potrebna
večja količina pene).

Izdelava penobetona
Po zamešanju osnovnih komponent dodamo peno. Količina pene
je odvisna od želene prostorninske mase penobetona. Potem, ko
smo dodali peno, beton mešamo še približno 30 sekund oziroma
toliko časa, da dobimo homogeno mešanico. Peno lahko 
dodajamo tudi na gradbišču v avtomešalec (mikser).
Izdelujemo lahko penobeton vseh konsistenčnih (obdelavnostnih)
stopenj. Pri vgrajevanju ni potrebno vibriranje, le pri večjih 
prostorninskih masah in trši konsistenci je potrebna "šok" 
vibracija ali vibriranje z lahkimi vibracijskimi sredstvi.
S količino pene uravnamo gostoto lahkega betona in s tem tudi
toplotno izolativnost: čim manjša je gostota tem manjša je 
toplotna prevodnost. Z izbiro gostote lahko dosežemo dobre
izolativne ali dobre trdnostne lastnosti lahkega betona.

TEHNIČNE LASTNOSTI PENOBETONA (*)

Sveži beton:
Vsebost cementa : 280 - 390 kg/m3

Vsebnost agregata: 260 - 1300 kg/m3

Vsebnost pene: 710 - 220 l/m3

Vsebnost Penila 1: 1,35 - 0,35 l/m3

Vsebnost vode: 100 - 140 l/m3

Strdeli beton:
Tlačna trdnost 7 dni: 0,9 - 8,4 MPa
Tlačna trdnost 28 dni: 1,5 - 18,0 MPa
Tlačna trdnost 90 dni: 3,0 - 20,0 MPa
Upogibna trdnost 28 dni: 0,2 - 1,5 MPa
Vpijanje vode: 35 - 25 vol %
Vpijanje vode: 40 - 15 ut %
Koeficient toplotne prevodnosti: 0,23 - 0,63 W/mK
Odpornost na zmrzovanje 20 - 0
(zmanjšanje E modula po 200 ciklusih)

(*) Vsi podatki so orientacijski in jih moramo pred uporabo
obvezno preveriti na konkretnih sestavah z dejanskimi surovinami!

PAKIRANJE 

• ročke 10 kg, baloni 50 kg

SKLADIŠČENJE

• Izdelek mora biti skladiščen pri temperaturah od +5°C do +35°C,
zavarovati ga moramo pred poškodbami, zmrzovanjem in pred
direktno sončno svetlobo.

• V dobro zaprti nepoškodovani embalaži je rok uporabnosti min. 
2 leti od datuma proizvodnje.

• Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, 
vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so pomembne za
nameravano uporabo.

VARNOSTNA OPOZORILA

Pri delu s Penilom 1 moramo upoštevati splošna navodila za delo
s kemikalijami:

• med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
• po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših poskusov in tehničnih
izkušenj. Za dosego želenih učinkov so obvezni predhodni
preskusi za vsak konkreten primer uporabe. Ker na izvajanje  del
ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!

PENILO 1
dodatek za izdelavo lahkega betona - 
penobetona
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PREDNOSTI PENOBETONA V PRIMERJAVI Z NORMALNIM BETONOM

Penobeton Normalni beton
Prihranek pri delovni sili 1 - 2 delavca Potrebno večje število delavcev
Velika kapaciteta vgrajevanja Majhna kapaciteta vgrajevanja + uporaba vibratorja
Prihranek surovin 300-1200 kg peska na m3 Visoka poraba surovin 2000 kg peska na m3

Majhna obremenitev s hrupom Velika obremenitev s hrupom
Odstranimo ga s krampom Odstranimo ga s kompresorjem
Racionalna uporaba transportnih prevoznih sredstev Višji transportni stroški
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