
HADALAN®  
Mineralne i żywiczne  
systemy naprawy  
i ochrony posadzek

Ochrona budowli

Naprawa i ochrona 
powierzchni posadzek 



Chcąc dokładniej opisać za- 
dania, jakie mają do spełnienia 
materiały przeznaczone do wy- 
konywania powłok posadzko-
wych, należy wymienić przede 
wszystkim ich funkcje ochron-
ne i możliwości dekoracyjnego  
kształtowania wyglądu powierz- 
chni posadzek.

Funkcja ochronna powłoki 
służy do utrzymania trwałości 
i polepszenia podłoża. Decy-
dującą rolę odgrywają tutaj: 
wytrzymałość na ściskanie  
i ścieranie, antypoślizgowość, 
zabezpieczenie przed korozją  
i odporność na działanie łu- 
gów, soli, rozpuszczalników 
oraz innych agresywnych me- 
diów.

Dla każdego obciążenia  
odpowiednie rozwiązanie

Możliwości dekoracyjnego 
kształtowania wyglądu po- 
sadzki muszą odpowiadać  
wszelkim możliwym, indywi- 
dualnym życzeniom użytko- 
wnika. Profesjonalne dora- 
dztwo i planowanie środków  
ma decydujące znaczenie 
dla wykonania usługi, która 
będzie zgodna z wymaga-
niami użytkownika.

W dalszej części tego pro- 
spektu przedstawiamy mały 
przegląd różnorodnych spo-
sobów stosowania produk-
tów HADALAN® i możliwo-
ści kształtowania posadzek 
przy ich użyciu.

Will man die Aufgaben 
von Beschichtungsstoffen für 
Bodenflächen näher beschrei-
ben, so sind im Wesentli-
chen die Schutzfunktion und 
die dekorativen Gestaltungs-
möglichkeiten zu nennen.
Die Schutzfunktion der 
Beschichtung dient dem 
Wert erhalt und der Verbes-
serung des Untergrundes. 
Hierbei spielen Abrieb- und 
Druckfestigkeit, Rutschhem-
mung, Korrosionsschutz und 
die Beständigkeit gegen über 
den Einflüssen von Laugen, 
Salzen, Lösemitteln oder 
anderen aggressiven Medien 
eine hauptsächliche Rolle.

Für jede Beanspruchung 
die geeignete Lösung

Die dekorativen Gestaltungs-
möglichkeiten sollten den 
individuellen Wünschen 
möglichst gerecht werden. 
Damit die vorzunehmende 
Leistung den Anforderungen 
entspricht, ist eine fachlich 
versierte Beratung und Maß-
nahmenplanung von entschei-
dender Bedeutung. 
Nachfolgend bieten wir eine 
kleine Übersicht über die 
vielfältigen Gestaltungs- und 
Einsatzmöglichkeiten der 
HADALAN®-Produkte.
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Piwnice, pomieszczenia  
dla majsterkowiczów,  
rzadko używane pomie- 
szczenia techniczne itd.

Tutaj często wystarczy 
położenie cienkiej powłoki 
malarskiej. Materiałem ła- 
twym w stosowaniu jest 
HADALAN® Acryl 10D.

Gotowy do użycia produkt 
nadaje się zwłaszcza do 
stosowania w pomieszcze- 
niach prywatnych. Tę uni- 
wersalną powłokę z żywicy 
akrylowej można kłaść 
zarówno na podłożach mi- 
neralnych jak i np. na bla- 
chach ocynkowanych.

Obciążenia  
lekkie

HADALAN® Acryl 10D
 nie zawiera rozpusz-

czalników

 łatwy w stosowaniu

 bezzapachowy

 otwarty dyfuzyjnie

 odporny na zużycie



Posadzki w garażach, 
hale, warsztaty, magazyny, 
silosy na zboże itp.

Do wykonania trwałej po- 
włoki na powierzchni w/w 
posadzek stosuje się z re- 
guły 2-składnikowe, dys-
persje wodne żywic reakty-
wnych. Z uwagi na ich uni-
wersalne zastosowanie oraz 
bezpieczną i niezawodną 
technikę wykonania, tego 
rodzaju systemy dobrze 
sprawdziły się w praktyce.

HADALAN® LF51 12E jak i 
-LF 41 12E dają łatwą mo- 
żliwość uzyskania ochrony 
posadzek o dużych walo-
rach estetycznych.

 nie zawiera roz- 
puszczalników

 odporny na 
ścieranie

 odporny na  
chemikalia

 otwarty 
dyfuzyjnie

 dostępny  
w wielu kolorach

Garagenböden, Hallen, 
Werkstätten, Lagerräume, 
Getreidesilos etc.
Zur dauerhaften Beschichtung 
o.g. Bodenflächen werden 
in der Regel 2- komponen-
tige, wasserdispergierte 
Re aktionsharze eingesetzt. 
Aufgrund ihrer universellen 
Einsetzbarkeit und sicheren 
Anwendungstechnik haben 
sich diese Systeme in der 
Praxis bewährt.
Mit HADALAN® LF51 12E 
und -LF41 12E bietet sich 
eine einfache Möglichkeit, 
Oberflächen hochwertig zu 
gestalten und zu schützen.

 Lösemittelfrei

 Abriebfest

 Chemikalien-
beständig

 Diffusionsoffen

 In vielen Farben 
erhältlich

Mittlere 
Beanspruchung

HADALAN® LF51 12E ist:

Aufrollen

Anrühren
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Obciążenia  
średnie

HADALAN® LF 51

Nałożyć wałkiem

Wymieszać



Jeżeli będzie konieczne 
lub wymagane wyrównanie 
podłoża albo wykonanie 
powłoki o podwyższonej  
wytrzymałości, warto zasto- 
sować naszą masę samo-
rozlewną HADALAN® LF41  
12E z wypełniaczem HADA-
LAN FGM003 57M, która 
jest produktem wydajnym  
i pewnym.  
W trakcie jednej operacji ro- 
boczej można uzyskać war-
stwę w granicach 0-2 mm 
grubości.

Falls eine Egalisierung des 
 Untergrundes erforderlich 
oder gewünscht ist, oder 
ein Beschichtungsbelag mit 
einer erhöhten Festigkeit auf-
gebracht werden soll, bietet 
sich HADALAN® LF41 12E 
in Kombination mit 
 HADALAN® FGM003 57M 
als Verlaufsmasse an. Das 
System zeichnet sich durch 
seinen flexiblen Einsatzbe-
reich bei Schichtstärken von 
0-2 mm aus.

Mittlere 
Beanspruchung

HADALAN® LF41 12E ist:
 Lösemittelfrei

 Selbstverlaufend

 Chemikalien-
beständig

 Diffusionsoffen

 In vielen Farben 
erhältlich

Verteilen

Entlüften
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Rozprowadzić

Usunąć powietrze



Wymagania, jakie są stawiane powłokom posadzkowym  
w obiektach przemysłowych, mogą być bardzo różne.

W przypadku występowania bardzo dużych obciążeń 
mechanicznych i/lub chemicznych zaleca się stosowanie 
systemu HADALAN® VS 12E, -VS-E 12E, -MBH 12E. Pro-
dukty wchodzące w skład tego systemu wytwarzane są na 
bazie żywic epoksydowych i można je stosować do lakiero-
wania posadzek, wykonywania powłok posadzkowych lub 
jako masy samorozlewne. 

Produkty systemu HADALAN® chronią narażone na duże 
obciążenia powierzchnie posadzek w intensywnie użyt-
kowanych miejscach. Produkty te są bardzo odporne  
na działania chemikaliów. Z uwagi na ich odporność na 
ścieranie i wytrzymałość na uderzenia, powłoki systemu 
HADALAN® w dużym stopniu chronią podłoża przed zni- 
szczeniem mechanicznym, jakie może powodować ruch 
wózków widłowych i wózków wysokiego podnoszenia.

W zależności od wymagań do żywicy reaktywnej można 
dodawać specjalne mieszanki wypełniaczy. W ten sposób 
powstają samopoziomujące powłoki o grubości od 2 do  
5 mm, które m.in. odznaczają się bardzo dużą wytrzyma-
łością na ściskanie.

Poprzez dodanie piasku kwarcowego można wykonywać 
antypoślizgowe okładziny posadzkowe aż do wartości R 13 
w klasyfikacji antypoślizgowej. Razem ze stosowanym w sy- 
stemie materiałem gruntującym o niskiej gęstości HADA-
LAN® EPUni 12E można wytwarzać masy szpachlowe do 
szpachlowania drapanego, zaprawy wyrównawcze lub ja- 
strychy spadkowe.

Obciążenia  
duże

Die Anforderungen an Beschichtungen, die im industriellen 
Bereich eingesetzt werden, können vielseitig sein.
Bei starker mechanischer und/oder chemischer Beanspru-
chung empfiehlt sich der Einsatz von HADALAN® VS 12E, 
-VS-E 12E, -MBH 12E. Die Produkte sind auf reiner Epoxid-
harzbasis formuliert und können als Versiegelung, als 
Beschichtung oder als Verlaufsmasse eingesetzt werden.
HADALAN®-Systemprodukte schützen Bodenflächen in 
stark beanspruchten Nutzungsbereichen. Die Produkte 
 verfügen über eine sehr gute Widerstandsfähigkeit in 
Bezug auf die Beständigkeit gegen Chemikalien. Durch 
die abriebfesten und schlagfesten Eigenschaften schützen 
HADALAN®-Beschichtungen Untergründe in hohem Maße 
vor mechanischer Zerstörung, wie durch Stapler- oder 
 Hub wagenverkehr möglich.
Je nach Anforderung kann dem Reaktionsharz eine spezielle 
Füllstoffmischung zugegeben werden. So entstehen selbstver-
laufende Beschichtungen in Schichtdicken von 2-5 mm, die 
u. a. über eine sehr hohe Druckfestigkeit verfügen.
Durch die Einstreuung von Quarzsanden sind rutschhem-
mende Beläge bis zur Rutschhemmungsklassifizierung R13 
produzierbar.
Mit der im System einzusetzenden dünnflüssigen Grundierung 
HADALAN® EPUni 12E können zudem Kratzspachtelmassen, 
Ausgleichsmörtel oder auch Gefälleestriche  hergestellt 
 werden.

Hohe 
Beanspruchung

Anrühren der Industrie-
bodenbeschichtung
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Mieszanie materiału  
do wykonywania powłok na 
posadzkach przemysłowych



Dekoracyjne kształtowanie  
powierzchni posadzek
Pomieszczenia wystawiennicze, lokale sklepowe, 
sauny, pływalnie, łazienki, korytarze, schody, piw-
nice przystosowane do urządzania imprez, ogrody 
zimowe, wejścia … nawet w wielu mieszkaniach 
często pojawia się życzenie wykonania okładziny 
posadzkowej o wyjątkowym wyglądzie.

Zastosowanie dekoracyjnych powłok posadzko-
wych firmy Hahne oferuje różnorodne możliwości 
wykonywania ładnych optycznie i interesujących 
powłok posadzkowych. Ponadto powłoki te są 
bardzo odporne na codzienne obciążenia.

 Szpachlowe okładziny posadzkowe z orygi- 
nalnymi kamieniami naturalnymi z marmuru  
i granitu

 Szpachlowe okładziny posadzkowe z barw-
nym piaskiem kwarcowym

 Okładziny posadzkowe posypane barwnymi  
płatkami

Powłoki nakładane są bezszwowo. Niewielkie gru-
bości powłok gwarantują, że najczęściej nie trzeba 
usuwać istniejącego podłoża.

Dekorative 
Bodenbeschichtungen
Ausstellungsräume, Ladenlokale, Saunalandschaf-
ten, Schwimmbadbereiche, Bäder, Flure, Treppen, 
Partykeller, Wintergärten, Eingangsbereiche ... ja 
selbst in vielen Wohnbereichen besteht oftmals der 
Wunsch nach einem besonderem Bodenbelag mit 
einer besonderen optischen Gestaltung.
Mit den hahne-Dekorbodenbeschichtungen bieten 
sich vielfältige Möglichkeiten, optisch schöne und 
interessante Bodenbeschichtungen herzustellen, die 
zudem über eine hohe Qualität für die tägliche 
Beanspruchung verfügen.

 Spachtelbeläge mit original Natursteinen 
aus Mamor und Granit

 Spachtelbeläge mit farbigen Quarzsanden

 Einstreubeläge mit Farbchips

Die Beschichtungen werden nahtlos aufgebracht. 
Geringe Beschichtungshöhen gewähren, dass 
zumeist der vorhandene Untergrund nicht entfernt 
werden muss.
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czarny 2 – 4 mm

jasnobeżowy 2 – 4 mm

jasnoszary 2 – 4 mm

rose 2 – 4 mm
Maron

antracyt 2 – 4 mm

jasnoszary 4 – 8 mm

szary 2 – 4 mm

brązowy 2 – 4 mm

brązowo-kremowy 2 – 4 mm

rose 4 – 8 mm

terakota 2 – 4 mm

zielony 2 – 4 mm

brązowo-szary 2 – 4 mm

biały 2 – 4 mm

bordowy 2 – 4 mm

beżowy 2 – 4 mm

Grys z kamienia naturalnego
HADALAN® MST 89M  

Ze względów technicznych kolory mogą 
odbiegać od kolorów widocznych na zdję- 
ciach. Nie stanowi to jednak żadnej wady.



Kolorowe płatki
HADALAN® ColorChips 89V

Nr. 100 szary / biały
Zużycie ok. 80 g/m2

Nr. 130 żółty / biały
Zużycie ok. 80 g/m2

Nr. 110 niebieski / szary
Zużycie ok. 80 g/m2

Nr. 140 brązowy / biały
Zużycie ok. 80 g/m2

Nr. 120 beżowy / szary
Zużycie ok. 80 g/m2

Nr. 150 pastelowo-niebieski / biały
Zużycie ok. 80 g/m2

Barwny piasek HADALAN® Decorquarz 89M

Szary
Ze względów technicznych kolory mogą odbiegać od kolorów
widocznych na zdjęciach. Nie stanowi to jednak żadnej wady.



Skala  
barw i odcieni

HADALAN® LF 51 12E oraz HADALAN® LF 41 12E Wybór odcieni RAL (inne kolory na zapytanie)

Grünbeige RAL 1000 Beige RAL 1001 Sandgelb RAL 1002 Elfenbein RAL 1014 Hellelfenbein RAL 1015 Olivgelb RAL 1020

Ginstergelb RAL 1032 Gelborange RAL 2000 Blutorange RAL 2002 Rubinrot RAL 3003 Oxidrot RAL 3009 Beigerot RAL 3012

Altrosa RAL 3014 Verkehrsrot RAL 3020 Brilliantblau RAL 5007 Taubenblau RAL 5014 Ozeanblau RAL 5020 Laubgrün RAL 6002

Schilfgrün RAL 6013 Maigrün RAL 6017 Gelbgrün RAL 6018 Weißgrün RAL 6019 Blaßgrün RAL 6021 Silbergrau RAL 7001

Moosgrau RAL 7003 Signalgrau RAL 7004 Beigegrau RAL 7006 Schwarzgrau RAL 7021 Betongrau RAL 7023 Blaugrau RAL 7031

Zementgrau RAL 7033 Lichtgrau RAL 7035 Platingrau RAL 7036 Staubgrau RAL 7037 Quarzgrau RAL 7039 Fenstergrau RAL 7040

Seidengrau RAL 7044 Telegrau 1 RAL 7045 Telegrau 2 RAL 7046 Telegrau 4 RAL 7047 Schokoladenbraun RAL 8017 Blaßbraun RAL 8025

Grauweiß RAL 9002

HADALAN® VS 12E HADALAN® VS-E 12EStandardowe odcienie barw  
(inne kolory na zapytanie)

Standardowe odcienie barw  
(inne kolory na zapytanie)

Steingrau RAL 7030 Kieselgrau RAL 7032 Kieselgrau RAL 7032

Standardowe odcienie barwHADALAN® LF 51 12E oraz HADALAN® LF 41 12E 

Steingrau RAL 7030 Kieselgrau RAL 7032 Verkehrsgrau A RAL 7042

Ze względów technicznych kolory mogą odbiegać od kolorów
widocznych na zdjęciach. Nie stanowi to jednak żadnej wady.



Wyrównawcze masy posadzkowe  
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
HADAPLAN® BA15 55Z jest szybkowiążącym ja- 
strychem zespolonym. Również w przypadku  
większych grubości warstw, po powłoce wykona- 
nej z tej zaprawy wyrównawczej można chodzić 
już po upływie ok. 3 godzin. Po 24 godzinach 
powłoka jest obciążalna, a po upływie 72 godzin 
można już na niej układać, np. płytki ceramiczne.

HADAPLAN® BA15 55Z nakładany jest w grubo-
ściach warstw od 4 do 10 mm bez dodawania 
piasku i w grubościach warstw od 10 do 50 mm 
po dodaniu piasku kwarcowego do jastrychów 0/8.

Materiał ten stosuje się do wykonywania warstw 
wyrównawczych na podłożach betonowych i na  
surowych stropach betonowych oraz do wyko-
nywania posadzek. Można go także używać do  
wykonywania jastrychów spadkowych, do wy- 
gładzania i wyrównywania powierzchni ja- 
strychów cementowych i posadzek z be- 
tonu C 20/25. Masa wyrównawcza może  
być też stosowana jako bez pośrednia  
warstwa użytkowa na posadzkach  
w piwnicach, garażach, magazynach  
i warsztatach.

Kieselgrau RAL 7032

HADALAN® BA15 55Z
 samorozlewny

 wysokoobciążalny

 szybkowiążący

 łatwy w obróbce

 do wykonywania ręcznego  
i maszynowego

 do zastosowania wewnątrz  
i na zewnątrz budynku

 o niskiej emisji

 warstwa wierzchnia o wysokiej 
odporności na uszkodzenia 
mechaniczne

HADALAN® BA15 55Z verdient die 
Bezeichnung Schnellverbundestrich. Auch in 
höheren Schichtdicken ist die Nivellieraus-
gleichsmasse bereits nach ca. 3 Stunden 
begehbar, nach 24 Stunden belastbar und 
kann nach bereits 72 Stunden mit Fliesen 
belegt werden.
HADALAN®  BA15 55Z wird in Schicht-
dicken von 4 bis 10 mm ohne Abmischung 
und in Schichtdicken von 10 bis 50 mm mit 
Estrich sand 0/8 abgemischt.
Anwendungsgebiete sind Ausgleichsschich-
ten auf Betonsohlen und Rohbetondecken 
sowie zur Herstellung von Fußböden. Eben-
falls einsetzbar als Gefälleestrich, zum Glät-
ten und Nivellieren von Zementestrichen und 
Betonböden C 20/25. Als direkte Nutz-
schicht kann die Ausgleichsmasse auch 
auf Bodenflächen in Kellern, Garagen, 
Lagerräumen und Werkstätten ver-
wendet werden.

Bodenausgleichsmasse für 
Außen- und Innenanwendungen

HADALAN® BA15 55Z ist:
 Selbstverlaufend

 Hochbelastbar

 Schnellhärtend

 Leichte Verarbeitung

 Maschinell  verarbeitbar

 Innen und außen

 Emissionsarm

 Direkt nutzbar/ 
abriebfest
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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

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. M.Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
Tel. +48 71 344 04 34 
Fax +48 71 345 17 72
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