
Yalıtım Çözümleri

“inovatif yapı çözümleri”



Zemin Koruma
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HADALAN® Acryl 10D

Solvent içermeyen, yürünebilir, pürüzsüz yüzey 
sağlayan dispersiyon boya 
 
İç ve dış mekan için

Özellikler
HADALAN® Acryl 10D hızlı kuruyan, suyla inceltilen
akrilik bazlı bir dispersiyon boyadır. Uygulama
sırasında az koku çıkarır, sert, pürüzsüz ve dış hava
şartlarına dayanıklı bir kaplama oluşturur.
• Yürünebilir
•  Hızlı kurur
•  Az koku çıkarır
•  Serttir
• Aşınma direnci yüksektir 
 
Uygulama
HADALAN® Acryl 10D duvar ve zeminlerin renkli 
kaplamasında kullanılır. Beton, sıva ve şap üzerinde  
uygulanabilir. Elyaf katkılı çimento levhaların dış hava 
şartlarından korunması ve beton tamirat işlerinin 
kaplanması için uygundur.

Uygulama alanları
• İç ve dış mekan
• Bodrumlar, hobi odaları, bodrum merdivenleri, 
 çatı araları, yürüyüş yolları, balkonlar vb.
• Elyaf katkılı çimento levha kaplı çatılar
• Beton, şap, sıva, metal, ahşap yüzeyler

Yüzey hazırlığı
Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır.
Kumlaşmış yüzeyler ve dış mekanlardaki yüzeylere  
önceden VESTEROL® TG 10D uygulayınız. Emici mineral 
esaslı yüzeylere (su ile yıkadıktan sonra) HADALAN® Acryl  
10D’i 1:1 oranında su ile incelterek astar olarak 
uygulayınız. Tam kuruma 4-6 saat içinde gerçekleşir.

Uygulama şekli
• HADALAN® Acryl 10D rulo ve fırça ile uygulanabilir.
• Uygulama aletlerini hemen uygulama sonrasında su ile  
 temizleyiniz. Kaba ve zıt renkler içeren yüzeylerde tam  
 sonuç için yaklaşık 4 saat sonra ikinci kat uygulaması  
 yapılabilir. Son katı takiben 4-6 saat içinde malzeme  
 üzerinde dikkatlice yürünebilir.

hahne sistem ürünleri
VESTEROL® TG 10D

Önemli uyarılar
• Çalışma sıcaklığı +50C ile+350C arasında olmalıdır.
• Ağır kimyasal ve mekanik yüke maruz kalan endüstriyel  
 zeminlere uygun değildir.
• Araç trafiğine maruz kalan yüzeyler için uygun değildir.

İçindekiler
Plastik dispersiyon, pigmentler, dolgular

İş güvenliği / öneriler
Kimyasal maddeler için geçerli hijyen prosedürlerine ve 
koruma önlemlerine uyunuz. 
Uygun iş koruma giysi ve ekipmanı kullanınız.

İmha
Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.

Paketleme 
Ambalaj  
Teslimat şekli 
Renk  
                               
Yoğunluk 
Çalışma sıcaklığı
Yağmur dayanımı1)

Tam kür alma 
Depolama 
 
Sarfiyat  

Astar olarak yakl. 0.10 kg/m2  
Son kat olarak yakl. 0.15 kg/m2

1) +200C ve %60 relatif atmosferik nemde

Metal kova
12 kg / 5 l
45/72 ad. / palet
taş grisi, yaklaşık RAL 
7030
1.29 kg/l
+50C ile +350C arasında 

4-6 saat sonra
Yakl. 24 sat sonra
Dona dayanıklı ve   
serin yerde
 

Teknik bilgiler

Tüketim
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