
Yalıtım Çözümleri

“inovatif yapı çözümleri”



Astarlar ve Yardımcı Ürünler
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HADALAN® HV2 30DD

Tek komponentli, mineral esaslı zeminler, 
metaller, seramik zeminler ve
plastik yüzeyler için üniversal astar

Özellikler
HADALAN® HV2 30DD düşük viskoziteli bir çözelti olup, 
özel yapışma özelliğine sahiptir. Hafif akıcı çözelti maddesi 
hızlı şekilde çalışmayı mümkün kılar. PU-Sistemleri ile 
kullanılabilir.
• Aktif yapışma sağlar
• Hızlı kurur
• Kullanıma hazırdır
• Kolay uygulanır

Uygulama
HADALAN® HV2 30DD Balkon, çatı koruma sistemlerinde 
yalıtım çalışmalarından önce uygulanır. Mineral esaslı 
zeminler üzerine uygulanacak katmanların yapışmasını 
sağlamak için astar olarak kullanılır. 
Uygun yüzeyler:

• Bakır, çinko, demir, paslanmaz çelik, alüminyum
• Fayans, çimentolu zeminler
• PVC, Poli-Karbon, poliester, eski epoksi reçineli  
 boyalar, eski PU-boyalar, boyalı saclar ve profiller

Uygulama alanları
• Balkon ve teras yüzeyleri
• Verandalar
• Çatı alanları

Paketleme
Ambalaj
Teslimat şekli
Uygulama ısısı
Yoğunluk1)

Renk tonu
Üzerine işlem yapma1)

Depolama

Emici olmayan zeminlerde 30 - 50 ml/m²
Emici, mineralli zeminlerde 100 - 200 ml/m²
1) +20 °C ve %60 bağıl nemli havada.

Metal kova / Şişe
2,5 Litre / 1 Litre
96 Bağ./Pal.
+5 °C ile +30 °C arası
0,93 kg/l
Kahverengi, şeffaf
15 - 20 Dakika sonra
Serin yerde, 6 Ay

Teknik bilgiler

Tüketim
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HADALAN® HV2 30DD

Alt zemin hazırlama
Alt zeminin taşımaya müsait, üst zeminin kuru ve 
kirlerden, tozlardan, temizlik maddesi artıklarından 
veya benzeri ayırıcı maddelerden temizlenmiş olması 
gerekir. Metaller ve plastikler astarlamadan önce 
zımparalanmalıdır.
Aşırı ısı değişimlerinde ve buna eşlik eden nemli havada 
zemin üst yüzeyinde yoğuşma sıvısı oluşumu tehlikesi 
vardır. Kaplama çalışmalarına başlamadan önce bu su 
tabakasının tamamen kurumuş olması gerekir.

Uygulama şekli
1. HADALAN® HV2 30DD kullanıma hazırdır.
2. HADALAN® HV2 30DD pamukçuk bırakmayan 
 bir bezle eşit oranlı üst yüzeye dağıtılır.  
 Büyük alanlı işlemlerde uygulamanın çözelti  
 maddelerine dirençli kısa kıllı rulo ile yapılması  
 önerilir.
3. Kullanımdan sonra kalan bağın hemen sıkıca   
 kapatılması gerekir.
4. Yaklaşık 30 dakika, en geç 6 saat sonra  
 PUR-Sistem ile uygulamaya devam edilebilir.

hahne sistem ürünleri
DAKORIT® PUR1K 30P
HADALAN® PUR Top 32P renkli
HADALAN® DS61 13P

Önemli uyarılar
• Uygulama esnasında ısılarının +5 °C ile +30 °C 
 arasında olmasına dikkat edin.
• Kaplanacak alt zeminin üst yüzeyinin kuru olması  
 gerekir.
• Sürme sınırları bırakılmalıdır.
• Bağı kullanımdan sonra hava almayacak şekilde  
 kapatın.
• Uygulama bilgilerine uyun. Fazla doz kullanımı  
 kapatma katmanında kabarcık oluşumuna ve  
 parçalara ayrılmaya neden olur.
• HADALAN® HV2 30DD renksiz olup, renkli   
 boyanmalıdır.
• Burada belirtilmeyen alt zeminlerde kaplama   
 işlemine başlanmadan önce yapışma kontrolü   
 yapılmalıdır.
• Alt zeminin ısısının erime ısısının 3 °C üzerinde  
 olmalıdır.

İçindekiler
Çözelti maddeleri, PU-Bağlayıcı maddeler, tutkallar, 
yardımcı maddeler

İş güvenliği / öneriler
Nakliye, depolama ve kullanımda güvenlikle ilgili daha 
yakın bilgileri güncel güvenlik bilgi sayfasından temin 
edebilirsiniz.

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

İmha
Ülkeye Has Yönetmeliklere Riayet Edilecektir.

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