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HADALAN® HV1 30DD

Cam ve seramik karo yüzeylerin tutuculuğunu 
arttıran, tek komponentli, ışığa dirençli, 
şeffaf astar

Özellikler
HADALAN® HV1 30DD yapışmayı arttırıcı katkılar içeren
alkol esaslı bir solüsyondur. Tamamen kuruduğunda,
film tabakası oluşturmadan uygulandığı yüzeyin 
tutuculuğunu arttırarak, tatbik edilecek malzemenin 
daha güçlü yapışmasını sağlar.   
• Yüzeye tutuculuk sağlar   
• Film oluşturmaz    
•  Uygulamaya hazırdır    
• Işığa dirençlidir    
•  Kullanımı kolaydır

Uygulama
HADALAN® HV1 30DD seramik karo kaplamaların 
yanısıra cam yüzeylerin tutuculuk özelliğini arttırarak 
HADALAN® PUR ürünlerinin daha yüksek yapışma gücü 
ile tutunmasını sağlar.

Uygulama alanları
• Balkon ve teras yüzeyleri
•  Yer karoları
•  Cam tuğlalar

Yüzey hazırlığı
Yüzey mekanik yüklere mukavim, kuru olmalı, yağ, kir,  
toz, temizlik maddesi vb. ayırıcı tabakalardan arındırılmalıdır. 
Bağıl nemin yüksek olduğu hava şartlarında, ani sıcaklık
değişimleri yüzeyde çiğ oluşmasına neden olabilir.
Uygulamaya başlamadan önce yüzeyde oluşan yoğuşma 
suları silinmeli ve yüzey tamamen kurutulmadan 
uygulamaya başlanmamalıdır.

Paketleme     
Ambalaj            
Uygulama Sıcaklığı
Yoğunluk1)    
Renk     
Kuruma süresi1)    
Depolama    

Yüzeye bağlı olarak 20-30 ml/m2 

1) +200C' de %60 bağıl atmosferik nem oranında

  Metal Kutu
  1 litre
  +50C ile +300C arasında 
  0.81 kg/l
  Şeffaf
  15-20 dakika
  Serin yerde, 6 ay

Teknik bilgiler

Tüketim
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HADALAN® HV1 30DD

Uygulama şekli
1.  HADALAN® HV1 30DD uygulamaya hazırdır.
2.  HADALAN® HV1 30DD'i yüzey üzerine kalıntı. 
   bırakmayan bir bez ile homojen olarak uygulayınız.
3.  Uygulama sonunda içinde malzeme kalmış olan kutular  
 sıkıca kapatılmalıdır.
4.  Yaklaşık 20 dakika sonra yüzeye PUR sistemi tatbik 
 edilebilir.

hahne sistem ürünleri
HADALAN® PUR Top 32P transparent
HADALAN® PUR Top 32P

Önemli uyarılar
•  Uygulama +50C ile +300C arasında yapılmalıdır.
•  Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır.
•  Katlar arasındaki bekleme sürelerine riayet ediniz.
•  Kullanımdan sonra kutuları sıkıca kapayınız.
• Uygulama kurallarına uyunuz.  
 Ürünün belirtilenden fazla miktarda kullanılması  
 özellikle derzlerde hava kabarcıkları oluşmasına ve üst  
 kaplamanın ayrılmasına neden olabilir.
•  Boşluk bırakmadan, tüm alana homojen olarak   
 uygulayınız.
•  Derz noktalarındaki gözeneklerin doldurulması   
 uygulamasında, ürünün (örn. HADALAN® PUR Top 32P) 
 2:1 oranında HADALAN® EPV 38L ile inceltilmesi  
 önerilir.
•  Yüzey sıcaklığı çiğ noktası sıcaklığından en az 30C 
 yüksek olmalıdır. 

İçindekiler
Alkol, yapışkanlık katkısı, yardımcı maddeler

İş güvenliği / öneriler
Nakliye, depolama ve kullanım güvenliği ile ilgili bilgileri 
güncel güvenlik bilgi sayfasından temin edebilirsiniz.

İmha
Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.

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: 2.2012
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