
Yalıtım Çözümleri

“inovatif yapı çözümleri”



Çatı, Balkon ve Teras Yalıtımı
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HADALAN® PUR Top 32P transparent

Tek komponentli, dış mekan kullanımı için, solventli 
yalıtım ve son kat boya maddesi

Resmi denetim sertifikalı

Özellikler
HADALAN® PUR Top 32P transparent 1-komponentli, ışığa 
dayanıklı poliüretan reçinedir. İyice sertleştikten sonra
elastik, üzerine basılabilir bir katman elde edilir.
HADALAN® GP 57DD ilavesi ile denetleme sertifikası ile 
belgelenmiş R 12 sınıfı kaymazlık elde edilir.
• Soğuğa karşı esnek
• Difüzyona açık
• Çatlamaları önleyici
• Işığa dayanıklı
• Aşınmaya dirençli

Uygulama
HADALAN® PUR Top 32P transparent ışığa dayanıklı 
kaplamaları korur ve renk çiplerinin renklerini sürekli
olarak korur.
HADALAN® PUR Top 32P transparent balkonlarda,
teraslarda, çardaklarda, vb. yerlerde son kat olarak
veya kaplama olarak kullanılır.

Uygulama alanları
• Balkon ve teras yüzeyleri
• Çardaklarda
• Beton ve şaplı yüzeylerde
• Zemin döşemelerinde

1) +20 °C derece ve % 60 göreceli nemli hava.

Teknik bilgiler
Paketleme
Ambalaj
Teslimat Şekli
Uygulama ısısı
Yoğunluk1)

Viskozite1)

Renk tonu1)

Çatlama esnekliği1)

Azami çekim direnci1)

Soğukta çatlama noktası
Katı parça oranı
Yağmur direnci1)

Üzerine basma1)

Shore A-Sertlik
Depolama 

Tüketim
Beher uygulama için

Saç-Kova
2,5 kg
96 Bağ/Pal.
+8 °C ile +30 °C arası
1,04 kg/l
yaklaşık 25 dPa.s
transparan
> % 700
> 18 N/mm
< -40 °C
> % 75
yakl. 6 saat sonra
yakl. 8 saat sonra
95
Serin yerde, 6 Ay

0,25 - 0,35 kg/m2
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HADALAN® PUR Top 32P transparent

Alt zemin hazırlama
Zeminin taşıyıcı, üst yüzeylerin kuru ve kirden, tozdan, 
temizleme maddelerinin artıklarından ve diğer ayrıştırıcı 
maddelerden temizlenmiş olması gerekir.

HADALAN® PUR Top 32P transparent, PUR-Balkon
koruma sistemi ile kullanılacak ise, ilgili kurallara 
uyulmalıdır.
Aşırı ısı değişimlerinde, aşırı nemle birlikte yoğuşma 
oluşma tehlikesi olup yoğuşma sıvısı yüzey üzerinde 
birikebilir. Kaplama çalışmalarına başlanmadan önce 
su katmanının iyice kurumuş olması gerekir. Nemli üst 
yüzeylerde uygulamada kabarcık oluşumu, kopmalar veya 
malzeme üst yüzeyinde bozulmalar söz konusu olabilir.

Uygulama şekli
1. HADALAN® PUR Top 32P transparent uygulamaya  
 hazırdır.

2. HADALAN® PUR Top 32P transparent moher rulo ile
 ince bir katman olarak zemin üzerine uygulanır.   
 Verilen tüketim miktarlarına uyulmalıdır.
 Yüksek miktarda kullanılan malzeme katmanlarda  
 kabarcık oluşumuna neden olabilir.

3. Çalışma aletlerinin temizlenmesi hemen  
 çalışmanın arkasında HADALAN® EPV 38L ile
 yapılabilir. Sertleşmeden sonra temizleme ancak  
 mekanik yollarla yapılabilir.

4. Kullanımdan sonra ambalajın hemen sıkıca   
 kapatılması gerekir, bu şekilde havadaki nemle
 bir tepkime önlenmiş olur.

5. Ertesi gün tüm yüzeyler üzerinde dikkatli
 yürünmelidir. Tam olarak yaklaşık 7 gün sonra
 yüzey kullanıma uygun olacaktır.

6. Temizlik bakım için bakınız bakım talimatları.

7. Fayansların, döşeme taşlarının dış mekanlarda
 şeffaf kaplanması için zeminin büyük ölçüde zarar  
 görmemiş bir yapıya ve özelliğe sahip olmasını   
 gerektirir. Gerekli katman kalınlığı olan 1 mm’nin  
 elde edilebilmesi için 3-4 çalışma gerekir.
 Fayanslarda HADALAN® HV1 30DD ile bir ön çalışma  
 yapmak gereklidir. Derz alanları HADALAN® PUR
 Top 32P transparent, inceltilmiş malzeme ayarında  
 (Reçine: HADALAN® EPV 38L 2 : 1 ) ön işleme tabidir.

8. Uygulama talimatları ile ilgili daha yakın bilgileri   

 uygulama talimatları altında “HADALAN® PUR sıvı  
 plastik madde ile yenileme, kaplama ve dekoratif  
 tasarım” içinde bulabilirsiniz.

hahne sistem ürünleri
HADALAN® EPV 38L
HADALAN® HV1 30DD
HADALAN® GP 57DD

Önemli uyarılar
• Uygulama esnasında ısının +8°C ile +30°C   
 arasında olmasına dikkat edin.
• HADALAN® PUR-Reaksiyon reçineler neme karşı  
 duyarlıdır. Bu nedenle bu malzemelerin tamamen  
 sertleşene dek nemden korunmaları gerekir.
 Kaplama yapılacak zeminin üst yüzeyinin kuru
 olması gerekir.
• Yüksek ısılar sertleşme sürecini hızlandırırken,
 düşük ısılar yavaşlatır.
• Boyama mesafelerine uyulmalıdır.
• Tüketim bilgilerine uyun. Aşırı katman kalınlığı veya  
 su birikintisi oluşumu kabarcık oluşumuna,
 kopmalara veya bozulmalara neden olabilir.
• Pas, bakır veya çiceklerde, yapraklarda dikkatli olun.  
 Bunlar bileşenleri veya boya maddelerini etkileyebilir
 ve kaplamaların rengini değiştirebilir. Bakır çatı   
 olukları koruma için şeffaf boyanabilir. Çiçeklerden  
 oluşan pislikler düzenli olarak temizlenmelidir.

İçindekiler
Poliüretan reçine, çözelti maddesi, yardımcı maddeler

İş güvenliği / öneriler
Nakliyede güvenlik, depolama ve kullanım ile ilgili daha 
yakın bilgileri güvenlik bilgileri sayfası altında
bulabilirsiniz.

İmha
Ülkeye Has Yönetmeliklere Riayet Edilecektir.

Üretim yeri
Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln
Almanya

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve
uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli 
olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. 
Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı 
tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir.
Güncelleme tarihi: 10.2012
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