
Architektura Krajobrazu  
(GaLaBau)

Kamień brukowy i dekoracyjny 
Różnorodność w tworzeniu,  
zgodnie z naturą

hahne® 1K PFM 52H 

HADALAN® LF68 12P



hahne® 1K PFM 52H

hahne® 1K PFM 52H

Łatwe fugowanie nawierzchni brukowych

Do klasycznego fugowania nawierzchni brukowych, przeznaczonych dla ruchu pie-
szego, stosuje się fabrycznie wymieszaną, pakowaną próżniowo zaprawę do fug 
hahne® 1K PFM 52H. Materiał ten jest gotowy do obróbki na placu budowy i bez-
pośrednio po otwarciu może być aplikowany do fug poprzez wcieranie lub szlamo-
wanie. W ten prosty sposób powstają przepuszczalne dla wody chodniki, strefy 
ruchu pieszego i dziedzińce, które przy odpowiedniej podbudowie mogą być uży-
wane także przez lekkie pojazdy kołowe.

Szczególne właściwości

•	 Przepuszczalny dla wody 

•	 Twardnieje pod wpływem tlenu z powietrza

•	 Fabrycznie gotowy do obróbki 

•	 Mrozoodporny 

•	 Wytrzymujący ruch kołowy 

•	 Zapobiega porostowi chwastów

•	 Nie stanowi zagrożenia ekologicznego 

•	 Wytrzymuje czyszczenie mechaniczne

Obszary zastosowań

•	 Wykonywanie nowych i naprawa starych 
nawierzchni fugowanych, przepuszczalnych dla wody

•	 Chodniki, strefy ruchu pieszego, dziedzińce 

•	 Obciążenie lekkim ruchem kołowym, przy odpowiedniej podbudowie

Dane techniczne 

Opakowanie: : wiadro PE; 25kg  
Kolory: piaskowy, bazaltowy, jasnobeżowy  
Temperatura obróbki: od +5°C do +35°C  
Czas obróbki*: ok. 45 min  
Szerokość fugi: 5–30 mm 

(*przy +20°C i 60% wilgotności względnej powietrza) 

  
Tak się to robi:

krok 1

Bruk oczyścić  
i zwilżyć

krok 2

Nałożyć zaprawę

krok 3

Wetrzeć lub zaszla- 
mować, gotowe!

Jeden program. Dwa produkty.  
Niezliczone możliwości.

Program hahne GaLaBau oddaje do Państwa dyspozycji dwa produkty 

i ich kombinacje do zastosowań w obszarze fugowania i spajania. 

Pozwalają one na swobodną realizację niemal każdego zamysłu klienta.



krok 1

Oczyścić  
kamienie

krok 2

Wymieszać  
z piaskiem

krok 3

Wetrzeć, gotowe!

  
Tak się ro robi:

Badania emisyjne przeprowadzone przez:

Odporność na promieniowanie UV badana przez: 

HADALAN® LF68 12P

HADALAN® LF68 12P

Spoiwo mocne – lecz przepuszczalne dla deszczu

Do dekoracyjnego kształtowania przestrzeni przydomowej przeznaczony jest śro-
dek wiążący HADALAN® LF68 12P. Jest to materiał jednokomponentowy, odporny 
na działanie czynników atmosferycznych. Absolutnie transparentnie kryje i łączy 
także jasne piaski i kamienie, zachowując ich naturalną fakturę. Tak powstają łatwe 
w pielęgnacji, estetycznie trwałe i przepuszczalne dla wody nawierzchnie żwirowe, 
obramowania basenów, wyłożenia i okładziny kamienne.

Szczególne właściwości

•	 Bezzapachowy

•	 Małe zużycie

•	 Bez rozpuszczalników 

•	 Odporny na działanie światła

•	 Transparentny

•	 Odporny na działanie środków zmiękczających 

•	 Łatwy w obróbce 

Obszary zastosowań

•	 Pomieszczenia wewnętrzne i powierzchnie zewnętrznie 

•	 Podcienia 

•	 Pomieszczenia handlowe, wystawowe i magazynowe 

•	 Nawierzchnie betonowe i jastrychowe

Dane techniczne

Opakowanie: wiadro blaszane/butelka PE; 30 / 5 / 1,25 kg 
Kolor: transparentny
Temperatura obróbki: od +8°C do +30°C
Czas obróbki*: ok. 60 min  
Gotowość do lekkich obciążeń*: po ok. 8 godz.  
Gotowość do pełnych obciążeń*: po ok. 2 dniach 
(*przy +20°C i 60% wilgotności względnej powietrza) 

Jeden program. Dwa produkty.  
Niezliczone możliwości.

Program hahne GaLaBau oddaje do Państwa dyspozycji dwa produkty 

i ich kombinacje do zastosowań w obszarze fugowania i spajania. 

Pozwalają one na swobodną realizację niemal każdego zamysłu klienta.



Heinrich Hahne GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne-Weg 11 
45711 Datteln
Telefon +49 2363 5663-0 
Telefax +49 2363 5663-90
www.hahne-bautenschutz.de
info@hahne-bautenschutz.de
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