
3

Desempenho: Túnel South Cobb, EUA

Este túnel profundo (profundidade máxima: 122 m/400 
pés) apresenta uma estação elevatória para transportar 
esgoto (130 milhões de galões/dia) para a estação de 
tratamento. Mais de 20.000 jardas cúbicas (15.300 m³) 
de concreto foram tratados com PENETRON ADMIX.
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Permanecendo nos trilhos: não importa o  
tamanho do projeto

Mesmo os maiores projetos se beneficiam da 
tecnologia PENETRON para impermeabilizar e 
aperfeiçoar a durabilidade das estruturas de concreto. 
A natureza integrada de um sistema cristalino 
também proporciona uma vantagem de programação.
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Redução da permeabilidade: Museu Dali, EUA

Construído para resistir a um furacão de 265 km/h,  
o Museu Dali usou PENETRON ADMIX para eliminar a 
infiltração de água nas paredes não pintadas e reduzir  
a permeabilidade contra a entrada de água do mar  
durante tempestades neste local costeiro.

46
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Reduzindo a permeabilidade: Ferrari GES, Itália

Com amplos níveis subterrâneos no novo centro para a 
Equipe de Fórmula 1 da Ferrari, o PENETRON ADMIX 
foi especificado como solução de impermeabilização 
ideal para um lençol freático relativamente alto para 
resistir à pressão d’água no canteiro de obras.

v

A permeabilidade expõe o concreto.  O concreto é naturalmente poroso devido à 
natureza da moldagem do concreto que permite a presença de fissuras, cavidades 
e capilares. Isto permite que a água e que os contaminantes presentes  na água 
entrem no concreto, seja por absorção capilar ou sob pressão hidrostática. Esta 
permeabilidade expõe o concreto à deterioração e falha prematura.  

Uma solução econômica e ambientalmente amigável.  Ao remover a água da matriz 
do concreto, a vida útil e a durabilidade do concreto podem ser significativamente 
aumentadas. A adição de uma mistura cristalina ao concreto reduz a permeabilidade, 
aumenta a densidade e promove a auto cura ativa. Isto é superior aos métodos 
tradicionais de produzir concreto com baixa permeabilidade (manipulando a proporção 
água-cimento e introduzindo bloqueadores de poro passivos). Uma mistura cristalina 
também é mais econômica e ambientalmente amigável.

Concreto durável é um concreto melhor.  Reduzir a permeabilidade no concreto 
mantém a água e os contaminantes presentes na água fora da matriz do concreto. O 
American Concrete Institute (ACI), em seu *Relatório sobre Aditivos Químicos para 
Concreto descreve claramente as vantagens de uma solução de impermeabilização 
cristalina como “um produto superior para reduzir a permeabilidade no concreto sob 
pressão hidrostática (em comparação com os bloqueadores de poro hidrofóbicos e 
sílica coloidal) e, portanto, aumenta significativamente a durabilidade e a vida útil das 
estruturas de concreto”.

Otimizando o alto desempenho com 

um projeto de concreto de baixa permeabilidade.

* Relatório sobre Aditivos Químicos para Concreto (ACI 212 3R-10), novembro/2010

7
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Protegendo o concreto contra . . .quase tudo.
Prevenindo corrosão, danos por congelamento-descongelamento, descamação e outros problemas

Prevenindo problemas para prolongar a vida útil do concreto.   
Usar uma solução de impermeabilização integral melhora a 
durabilidade do concreto e reduz e permeabilidade. Esta maior 
proteção também ajuda a eliminar vários problemas em potencial 
que podem comprometer e deteriorar seriamente a estrutura.  
As principais razões para deterioração do concreto incluem:  

 Corrosão do aço estrutural devido à penetração de água

  Danos resultantes de ciclos repetidos de  
congelamento-descongelamento

 Reações álcali-sílica (ASR) 

  Ataques por vários produtos químicos agressivos,  
como cloretos, sulfatos e ácidos 

 Dano pela descamação do concreto

Auto cura.  O sistema PENETRON proporciona ao concreto a 
capacidade de auto curar micro fissuras de até 0,4 mm durante  
toda a sua vida útil. Não é necessário nenhum outro tratamento  
ou manutenção.

Prevenindo a corrosão: Cais Heritage, Bermudas

O cais para navios de cruzeiro nas Bermudas precisava de reparos 
críticos por causa de danos por erosão piores que o esperado. 
PENETRON ADMIX foi usado nas estruturas de concreto armado 
do cais para proteger os reforços não galvanizados. 

v
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Resistência a congelamento/descongelamento:  
Ciclovia Nacional de Ohio, EUA

A tecnologia PENETRON reforçou todo o túnel para 
pedestres/bicicletas. Ela também resolveu os enormes 
problemas de drenagem e irá prevenir qualquer 
penetração de água futura e danos ao túnel histórico.
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Uma solução cristalina para os problemas do concreto.

É ASSIM QUE A TECNOLOGIA PENETRON FUNCIONA

1.  Os produtos químicos PENETRON penetram nas 
fissuras, micro fissuras e capilares do concreto 
através de osmose, movimento browniano e reações 
com partícula seca.

2.  Os ingredientes ativos do PENETRON reagem 
com os minerais do concreto para formar cristais 
insolúveis, que preenchem as fissuras, poros e 
cavidades até uma largura de 400 mícrons (0,4 mm). 
Este crescimento cristalino ocorre profundamente 
dentro da estrutura do concreto, relativamente 
longe do ponto de aplicação.

3.  As moléculas de água (e produtos químicos 
prejudiciais) não conseguem mais passar através 
do concreto.  Entretanto, o ar ainda consegue 
passar, permitindo que o concreto respire. Isto evita 
o acúmulo de pressão de vapor.

4.  Na ausência de mais umidade, os componentes  
do PENETRON permanecem dormentes.  Se a 
umidade ressurgir a qualquer momento, o 
processo de selamento é automaticamente 
retomado e avança profundamente no concreto.

Uma micro solução para um macro problema.  Pelo fato da água e dos contaminantes presentes na água 
penetrarem no concreto prinicipalmente através da absorção capilar e pressão hidrostática, combater 
este problema exige uma solução em “nível molecular.“ Nossa tecnologia de impermeabilização cristalina 
PENETRON foi desenvolvida e otimizada por muitos anos através de uma cuidadosa micro engenharia.  
Os resultados falam pelo nosso sucesso..

A ciência por trás da tecnologia PENETRON

(legenda da figura: aumento de 5000x)

CORP_portuguese_int_10.08.15.indd   10 13/08/15   22:30



A tecnologia cristalina bloqueia 
sucessivamente a penetração da umidade.

PENETRON ADMIX é adicionado ao 
concreto no momento da mistura.

A estrutura do concreto é protegida 
contra a penetração da umidade.

Impermeabilizando o concreto

VEDANDO FISSURAS E FUROS

A fissura e o furo são abertos. O PENECRETE MORTAR é usado para vedar  
a fissura e a área restante do furo.

O PENEPLUG é aplicado no furo para 
resultados instantâneos.

A tecnologia cristalina bloqueia 
sucessivamente a penetração da umidade.

Estrutura de concreto típica com umidade.

1)   

O concreto endurece e tem  
proteção PENETRON integrada.

2)1)

PENETRON é aplicado no lado 
positivo ou negativo.

2)

2)

3)

4)

3) 4)

3)

A tecnologia cristalina é ativada  
na presença de umidade.

v

1)

ADICIONADO A UM TRAÇO DE CONCRETO

APLICADO A UMA SUPERFÍCIE
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    Teste de penetração de água sob  
pressão NBR 10.787/94 
Pressão de água 70mca

Após 1 semana de água

Após 2 semanas de água

Após 3 semanas de água

Após 4 semanas de água

1% ADMIX

1% ADMIX

1% ADMIX

1% ADMIX

Vigilância constante significa

aperfeiçoamento constante.
Como os nossos materiais são testados e qual  
o significado dos resultados para o seu projeto

12

Desenvolvimento permanente de produtos.  Todos os produtos PENETRON passam  
por testes constantes e avaliações críticas—tanto no local quanto no laboratório— 
para assegurar a consistência dos resultados e o melhor desempenho. Apenas através 
de esforços constantes para melhorarmos nós poderemos assegurar uma qualidade 
consistente e inigualável e o alto desempenho—bem como melhorar o cumprimento 
das normas globais de produção e teste.

Trabalhando com especialistas.  As formulações da PENETRON são submetidas a 
aperfeiçoamento contínuo pela integração das mais recentes pesquisas com materiais 
de laboratórios de teste científico e informações práticas de profissionais de construção 
em campo. Nossos produtos atendem às normas nacionais e internacionais—como a 
NSF nos EUA, a CE/TÜV na Alemanha, a UK Board of Agrément e a NBR no Brasil— 
para cumprir todas as regras de desempenho e ambientais. 

Especialistas confirmam os resultados.  Os produtos PENETRON são testados em vários 
laboratórios internacionais reconhecidos e certificados em uma ampla gama de normas 
internacionais como DIN 1048, Nordtest, ASTM, CRD, Singapore Green Label etc.

CORP_portuguese_int_10.08.15.indd   12 13/08/15   22:30



 “ Testes rigorosos e diretos melhoram o produto: as equipes  
de desenvolvimento de produto da PENETRON trabalham  
em conjunto com os laboratórios de teste e especialistas  
em concreto para otimizar a tecnologia e as propriedades  
de redução de permeabilidade dos nossos produtos”

13
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Foco nas coisas certas.  Porque os clientes têm a confiança de  
que a nossa solução é a mais adequada para o projeto deles?  
É uma questão de demonstrar conhecimento durante o processo de 
seleção, testar amostras, responder a quaisquer dúvidas que surjam, 
assegurar a entrega do produto no prazo e realizar visitas no local do 
projeto para ver em primeira mão que o concreto tem o desempenho 
esperado. É desta forma que nós nos concentramos nas coisas 
certas: escutar e responder com explicações honestas.

A vantagem da PENETRON.  Este círculo virtuoso de diálogo e 
resposta é uma parte importante de como nós trabalhamos. Nós 
damos suporte de ponta-a-ponta ao projeto, da proposta inicial, 
passando pelas fases de construção, até o serviço pós-vendas.  
Mas há muitos outros aspectos técnicos que fazem a diferença para 
o seu projeto. Do modo pelo qual nós fabricamos nossos produtos  
e como nós os embalamos e entregamos no seu canteiro de obras 
—o desempenho em cada estágio é a sua vantagem.

Da fábrica . . . nossas instalações de produção dedicam—se a 
obter os resultados certos, com amplos controles de fabricação e 
rastreamento. A linha de produção é equipada com equipamentos de 
última geração e amostras de cada lote de produção são guardadas 
para assegurar um controle de qualidade consistente e resposta 
rápida no caso de surgimento de dúvidas.  

. . . ao canteiro de obras.  Somos meticulosos sobre a entrega no 
prazo com o produto certo, seja para um fornecedor, para o usuário 
final ou para o cliente. Ao cuidarmos dos detalhes, podemos 
assegurar que o desempenho e a qualidade estejam sempre certos 
—e que seu projeto permaneça nos trilhos e dentro do cronograma.

14

Cumprimento dos prazos: Corredor Duarte,  
Santo Domingo

O túnel rodoviário usou um revestimento secundário 
de concreto moldado in loco (melhorado com 
PENETRON ADMIX), adicionado diretamente na usina 
de concreto para garantir a impermeabilidade do 
túnel e acelerar a construção.

v

Por que escolher PENETRON?

É mais do que apenas uma boa impermeabilização.
Nosso compromisso pode ajudar a manter o seu projeto nos trilhos
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➤ “ As nossas equipes asseguram a entrega no prazo e realizam visitas ao canteiro  
de obras para ver em primeira mão que o concreto tem o desempenho esperado"
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Não apenas um produto, mas um conjunto de soluções.  A PENETRON não apenas “fornece produtos 
de classe mundial”. Nós trabalhamos com o cliente para desenvolver soluções baseadas tanto nas 
demandas de um canteiro de obras em particular quanto no nosso know-how e experiência em 
tecnologia de concreto. Nossos produtos de classe mundial resultam de anos de experiência, de uma 
rede global de especialistas e do conhecimento comprovado na otimização do traço e desempenho 
do concreto.

Muitos projetos e um único objetivo.  Ao combinarmos os produtos certos com o processo de aplicação 
certo, podemos indicar a solução certa com o melhor desempenho. A PENETRON ajuda os fornecedores 
de concreto e as empreiteiras a entregarem a mistura certa para os tipos de concreto especiais que 
atendam os requisitos de desempenho cada vez mais exigentes da indústria da construção.

Dê um nome ao seu projeto.  As nossas soluções incluem uma ampla gama de tipos de projeto:

  Construção de novo concreto—nossa mistura cristalina PENETRON ADMIX  
e o composto de selamento PENEBAR SW para juntas de construção  
se combinam para uma solução que é líder na área

  Concreto projetado—para aplicações tanto via úmida quanto via seca,  
o PENETRON ADMIX é eficaz mesmo sob condições altamente adversas

  Concreto pré-moldado—o uso da tecnologia PENETRON garante desempenho  
de alta qualidade e durabilidade em elementos de concreto pré-moldados

  Estruturas de concreto existentes—a aplicação superficial de PENETRON assegura  
a impermeabilização e proteção contra produtos químicos, com o selador líquido  
em spray PENESEAL PRO para fissuras capilares

  Reparo de concreto—a revitalização de estruturas danificadas com a argamassa  
de reparo PENECRETE MORTAR e o composto cimentício PENEPLUG interrompe  
vazamentos ativos, mesmo sob pressão hidrostática 

  Endurecimento de piso—com o nosso selador penetrante reativo PENESEAL FH  
para concreto e materiais de alvenaria

Cada projeto é diferente

Vamos fazê-los durar.
Uma ampla gama de soluções garante resultados duráveis
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Planeta água. 

Mais de 70% do nosso planeta é coberto por oceanos.  
As estruturas de concreto duráveis desempenharão 
uma função chave conforme as atividades humanas se 
movimentem cada vez mais para ambientes marinhos 
agressivos. A tecnologia PENETRON é parte importante  
do projeto de durabilidade de tais estruturas.

CORP_portuguese_int_10.08.15.indd   17 13/08/15   22:30



Trabalhar de acordo com um orçamento,

As soluções eficazes em relação ao custo da PENETRON impedem 
fissuras no seu orçamento de projeto

Olhando para o ponto de partida.  A deterioração prematura de estruturas de concreto 
ou os custos de manutenção e reparo resultantes (e inesperados) podem facilmente 
atingir níveis proibitivos que ultrapassam os custos de construção originais. Além disto, 
a cadeia de suprimento global enfrenta uma crescente falta de material, aumento nos 
custos e uma tendência global para regras que especificam o uso mais sustentável e 
eficiente (verde) dos recursos.

Considere o ciclo de vida de um edifício.  Os modelos de financiamento atuais para 
a maioria dos projetos cobre a vida útil de um edifício e não os custos de construção 
iniciais. Isto cria demandas por estruturas com uma longa vida útil e com concreto  
de melhor durabilidade.

Solução para hoje e depois da obra ser realizada.  Os engenheiros da PENETRON 
desenvolveram soluções de sucesso para uma gama de projetos extremamente  
ampla que pode ajudar a cumprir até mesmo os parâmetros de desempenho mais 
rigorosos—hoje e muito tempo após a construção ser concluída. 

Protegendo um arranha-céus: The Sail, Marina Bay, Cingapura

No condomínio de 245 m de altura (800 pés), com mais de 
1.000 apartamentos de luxo, The Sail em Marina Bay é um dos 
prédios residenciais mais altos do mundo. Situado diretamente 
sobre a água, o The Sail usou PENETRON ADMIX para tratar 
toda a subestrutura do prédio.

v

Trabalhar dentro de um orçamento: Reservatório 
OCWA Eastern, EUA

PENETRON ADMIX foi usado no concreto de mistura 
pronta para cumprir um orçamento de projeto apertado 
economizando no número de homens/ hora, eliminando 
a necessidade de membranas e revestimentos e 
proporcionando desempenho superior.

v

18

este é o nosso modo de trabalhar.
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Solução eficaz em relação ao custo: Zoológico de 
Cleveland, EUA

Um projeto complexo, a Travessia do Elefante Africano 
no Metroparks Zoo usou PENETRON ADMIX para a 
piscina rasa, a  piscina para natação e para a cascata 
como solução mais eficaz em relação ao custo.

19
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Construção sustentável: Calgary EEEL, Canada

Com tecnologias inovadoras, que economizam energia,  
e sustentáveis, a EEEL ganhou um certificado LEED 
Platinum. Todo o concreto subterrâneo usou PENETRON 
ADMIX para maximizar a durabilidade e a resistência à água.

O futuro do concreto é Verde
Assegurando a confiabilidade e sustentabilidade

Trabalho mais inteligente.  Muito antes de se tornar uma 
tendência, a tecnologia cristalina PENETRON representava 
uma etapa positiva para a sustentabilidade, uso mais 
inteligente de recursos e práticas de construção “mais 
verdes”. Apesar de o concreto não vir imediatamente à 
mente como um produto “verde”, eliminar revestimentos 
e membranas, prolongar a vida útil das estruturas de 
concreto (e evitar reparos caros) e oferecer produtos não 
tóxicos (testados por laboratórios ambientais) contribuem 
para projetos de construção mais sustentáveis. 

A escolha mais verde.  A tecnologia PENETRON é 
completamente isenta de compostos orgânicos voláteis 
(COV) e sua natureza não tóxica o torna compatível para 
aplicações de água potável ou contendo alimentos. Como 
um sistema certificado com rótulo verde, PENETRON 
cumpre as normas internacionais de prédio verde. 

Sustentável mas eficaz em relação ao custo.  Todos os 
nossos produtos cumprem as mais rigorosas normas de 
conformidade ambiental e são testados continuamente 
por laboratórios de teste reconhecidos para garantir 
o cumprimento das normas mais recentes, incluindo 
normas ASTM e DIN. 

Da fábrica ao projeto.  Nossos processos de produção 
com garantia de qualidade abrangente e a certificação 
ISO 14001 destacam os nossos esforços visando a 
sustentabilidade. Isto inclui nossa cuidadosa seleção  
de matérias primas de fornecedores locais (sempre  
que possível).

v
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Ser verde: Gardens by the Bay, Cingapura

Estes jardins na orla são uma atração de horticultura e uma demonstração de 
tecnologia com energia sustentável - com enormes desafios de impermeabilização. 
A tecnologia PENETRON proporcionou uma solução “verde”.  A PENETRON é 
certificada com o “GREEN LABEL”, a norma de avaliação GREEN reconhecida por 
Cingapura para produtos e serviços sustentáveis.

21
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PENETRON
Aplicado no lado positivo ou 
negativo com pincel ou por 
spray, acima e abaixo do 
nível do solo, para imper-
meabilização e proteção 
contra produtos químicos.

PENETRON ADMIX SB 
Uma inovação da 
PENETRON - nossa mistura 
cristalina de 3ª geração 
apresenta sacos solúveis 
pré-pesados para 
economia de tempo e para 
fácil aplicação.

Os produtos de desempenho por trás do Sistema PENETRON

O Sistema PENETRON completo inclui as seguintes condições:

PENECRETE MORTAR®

Uma argamassa de 
reparo para preencher 
fi ssuras passivas, juntas 
de construção, furos de 
fôrma, bicheiras e concreto 
estruturalmente danifi cado.

PENEPLUG®

Um composto cimentício 
em base cristalina de 
pega rápida para parar 
vazamentos ativos, mesmo 
sob pressão hidrostática.

Nosso sistema é o seu sistema

IMPERMEABILIZAÇÃO CRISTALINA 

Durabilidade cristalina com produtos químicos de ativação 

múltipla para o sistema de redução de permeabilidade de 

concreto permanente (PRAH) mais efi caz disponível.

 PENEBAR™ SW-45 RAPID
Um composto de selamento 
que se expande rapidamente 
quando exposto a umidade, 
ideal para aplicações em 
juntas de construção.

 PENEBAR SW-55
Cria uma barreira física contra 
a penetração de água através 
de juntas de concretagem 
moldadas no lugar que 
se expandem quando 
expostas a umidade.

PENEBAR PRIMER
Interrompe a penetração de 
água ao reforçar a ligação 
entre selantes pré-formados 
e superfície de concreto; 
fácil de aplicar.

WATERSTOPS são waterstops do tipo que atuam 

por expansão, para tratar juntas de construção que 

não se movimentam, e prevenir contra a entrada de 

água, mesmo sob alta pressão hidrostática.

22

O Sistema PENETRON oferece produtos de alta qualidade para uma ampla gama de 
aplicações de durabilidade de concreto. Nossos produtos passam por rigorosos testes 
laboratoriais e em campo e são todos produzidos exclusivamente em nossa fábrica 
certifi cada pela ISO 9001.

PENETRON PLUS 
Uma formulação de 
impermeabilização cristalina 
misturada a seco aplicada 
com pá para superfícies 
horizontais e concreto 
pré-moldado.

PENETRON INJECT
Uma calda de injeção avançada 
de dois componentes para 
impermeabilização cristalina e 
para vedar rapidamente vazios 
maiores e fi ssuras profundas 
dentro do concreto.

PENETRON ADMIX®

Uma mistura cristalina de 3ª 
geração adicionada ao concreto 
novo durante a dosagem para 
impermeabilização integral 
completa e proteção do concreto.
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PENESEAL FH
Um selador claro penetrante por 
reação que pode proteger permanen-
temente, preservar e fortalecer o 
concreto e os materiais de alvenaria.

SELANTES LÍQUIDOS 

Protegem permanentemente, preservam e 

fortalecem o concreto—como tratamento 

de impermeabilização (para concreto 

exposto, por exemplo, lajes de teto) e como 

endurecedor de piso de concreto.

PENESEAL PRO™ 
Um selador líquido aplicado por spray 
que forma uma barreira subsuperfi cial 
que veda fi ssuras capilares e protege o 
concreto contra a penetração de água.

Produtos de alta qualidade para uma ampla gama de aplicações 

para durabilidade do concreto.

CORP_portuguese_int_10.08.15.indd   23 13/08/15   22:30



24

“  Falamos muito sobre desempenho e tecnologia. Mas desde a primeira vez que eu impermeabilizei uma adega 

durante um trabalho de verão, a prioridade—para mim e para a equipe—permanece a mesma: nós nos esforçamos 

para fornecer os produtos de mais alta qualidade, juntamente com um sistema de suporte útil para assegurar 

o sucesso dos projetos dos nossos clientes—em qualquer parte do mundo.”   —Robert Revera,  PRESIDENTE

Robert Revera
PRESIDENTE & CEO

Jozef Van Beeck • DIRETOR
Vendas e Marketing Internacionais

Florian Klouda • DIRETOR
Coordenação de Conta Internacional

Christopher Chen • DIRETOR
Vendas e Marketing para a América do Norte
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T O T A L  C O N C R E T E  P R O T E C T I O N

®

T O T A L  C O N C R E T E  P R O T E C T I O N

"Proteção total do concreto."

Fundada no fi nal da década de 1970, a PENETRON desenvolveu produtos e aditivos de 
impermeabilização cimentícios para criar uma tecnologia cristalina ótima. O know-how 
e a experiência obtidos nos últimos 40 anos possibilitou à PENETRON oferecer uma ampla 
gama de soluções de concreto para proteção do concreto, impermeabilização e reparo 
e selamento do concreto. 

O Sistema PENETRON tem se provado efi caz em incontáveis grandes projetos em todo 
o mundo. A excelência técnica dos produtos e nossa equipe experiente e confi ável fi zeram 
com que a empresa se tornasse líder no ramo.

Com escritórios em todos os principais mercados e fábricas em todo o mundo, perto dos 
locais de seus clientes, a PENETRON oferece produtos e suporte técnico em todos os países 
do mundo através de uma ampla rede de distribuidores.

Desempenho: Aeroporto Internacional de Chennai, Índia

A modernização e atualização do Chennai International 
exigiram uma solução de alto desempenho para lidar 
com as chuvas de monções. A Airports Authority of India 
(AAI) especifi cou o uso da tecnologia PENETRON.

Trabalhar de acordo com o cronograma:  
Sheraton San Juan, Porto Rico

Atender prazos com um deck de piscina na cobertura exigiu 
uma solução de impermeabilização de concreto abrangente 
para este hotel de 500 quartos. PENETRON ADMIX ou 
escolhido para tratar a piscina e as cisternas de água para 
ajudar a reduzir o tempo da construção.

Nossa Empresa

Aeroporto Internacional de Chennai, na Índia Sheraton San Juan, Puerto Rico
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TEL      +55(12) 2131-4801 
 +55(12) 2131-4802
       +55(12) 3159-0090

EMAIL       Info@penetron.com.br 

WEB  www.penetron.com.br
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Em todo o mundo com PENETRON: Cada imagem destas duas páginas representa um projeto de vitrine que se baseia em tecnologia 
PENETRON. Esses projetos podem ser vistos em www.penetron.com/projects.
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