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hahne DB 89ZH

Elastik, elyaf kaplı ve su geçirmez izolasyon bandı

Özellikler
hahne DB 89ZH TPE kaplamalı, çapraz elastik ve 
uzunlamasına stabil polipropilen elyaftan özel bir izolas-
yon bandıdır. hahne DB 89ZH tamamen elyaf kaplıdır 
ve bant uçlarında da optimal yapışma sağlar.
• Su geçirmez
• Yüksek derecede esnek
• Elyaf kaplamalı
• Yüzey kaplamaları için yüksek yapışkanlık
• Suya, hava şartlarına ve alkalilere karşı dayanıklı

Uygulama
hahne DB 89ZH hareket derzlerinin köprülenmesi ve de 
iç, dış ve ıslak mekanlardaki duvar ve zeminlerde kenar 
ve bağlantı derzlerinin esnek ve su geçirmez şekilde 
oluşturulması için kullanılır.

Uygulama alanları:
• İç ve dış mekan
• Hareket derzleri
• Bağlantılar

Teknik bilgiler
Rulo
Kalınlık 
Teslimat şekli
Renk
Temel
Sıcaklık dayanıklılığı

DIN 527-3 azami çekme 
kuvveti

Yarılma basıncı 
Enine esneme 
Boyuna esneme

Kimyasal dayanım
% 3‘lük hidroklorik asit, % 35‘lik sülfürik asit, 100g/l sitrik 
asit, % 5‘lik laktik asit, % 20‘lik potasyum hidroksit, tuzlu 
su (20 g/l deniz suyu)

50 m x 120 mm 
yakl. 0,7 mm 
Karton içinde tek rulolar 
gri
Termoplastik elastomer
-30 °C ila +90 °C

boyuna: 104 N/15 mm 
enine: 23 N/15 mm
2 bar
% 335 
% 70

Tüketim
Metretül 1 m



hahne DB 89ZH

Alt zemin hazırlama
Alt zemin kaplama ve/veya yapıştırma malzemesinin 
uygulama talimatlarına göre hazırlanmış olmalıdır. 
Normal durumlarda alt zemin sağlam ve toz, kir ve 
yapışma gücünü azaltan diğer maddelerden arındırılmış 
olmalıdır.

Uygulama
1. Gerekli olan bant uzunluğunu kesin.
2. hahne DB 89ZH bandını ilk kaplama katmanına 

yerleştirin ve yeterli derecede bastırın, bu esnada 
yapıştırıcının çekme alanının serbest kalmasına 
dikkat edin (gerektiğinde yapıştırma bandı ile 
kapatın).

3. İlk katın kurumasından sonra ikinci izolasyon 
katmanını 2. maddede açıklandığı şekilde uygula-
yın.

hahne Sistem ürünleri 
INTRASIT® Poly-C1 54Z 
INTRASIT® Poly-C2 55Z
NTRASIT® 1KFlex 54Z 
HADALAN® FKFlex g 54Z 
HADALAN® FKFlex w 54Z 
HADALAN® DF 70D

Önemli uyarılar
• İzolasyon bandını genleşme ve hareket derzlerinde 

ilmekli olarak kullanın.
• Kullanılan kaplama malzemesinin uygulama tali-

matlarını dikkate alın.

İş güvenliği / Öneriler
Özel bir tedbir alınması gerekmemektedir.

İmha
Ülkeye Has Yönetmeliklere riayet edilecektir.

Üretici
Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

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:  1.2013


