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HADALAN® -Systemprodukte schützen
Bodenflächen in
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Anrühren der Industriebodenbeschichtung
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Grys z kamienia naturalnego
HADALAN® MST 89M

czarny 2 – 4 mm

szary 2 – 4 mm

jasnoszary 2 – 4 mm

jasnobeżowy 2 – 4 mm

Maron
brązowy 2 – 4 mm

rose 2 – 4 mm

zielony 2 – 4 mm

biały 2 – 4 mm

beżowy 2 – 4 mm

terakota 2 – 4 mm

brązowo-szary 2 – 4 mm

bordowy 2 – 4 mm

brązowo-kremowy 2 – 4 mm

antracyt 2 – 4 mm

rose 4 – 8 mm

jasnoszary 4 – 8 mm
Ze względów technicznych kolory mogą
odbiegać od kolorów widocznych na zdjęciach. Nie stanowi to jednak żadnej wady.

Kolorowe płatki
HADALAN® ColorChips 89V

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

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

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

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

Nr. 140 brązowy / biały
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® VS 12E

Steingrau RAL 7030

Standardowe odcienie barw
(inne kolory na zapytanie)

Kieselgrau RAL 7032

HADALAN® VS-E 12E

Kieselgrau RAL 7032

HADALAN® LF 51 12E oraz HADALAN® LF 41 12E

Steingrau RAL 7030

Kieselgrau RAL 7032

Standardowe odcienie barw
(inne kolory na zapytanie)

Standardowe odcienie barw

Verkehrsgrau A RAL 7042

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

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

Wyrównawcze masyfürposadzkowe
Bodenausgleichsmasse
do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz
Außenund Innenanwendungen

s

ny

ni

HADAPLAN® ® BA15 55Z jest szybkowiążącym jaHADALAN BA15 55Z verdient die
strychem zespolonym. Również w przypadku
Bezeichnung Schnellverbundestrich. Auch in
większych grubości warstw, po powłoce wykonahöheren Schichtdicken ist die Nivellierausnej z tej zaprawy wyrównawczej można chodzić
gleichsmasse bereits nach ca. 3 Stunden
już po upływie ok. 3 godzin. Po 24 godzinach
begehbar, nach 24 Stunden belastbar und
powłoka jest obciążalna, a po upływie 72 godzin
kann nach bereits 72 Stunden mit Fliesen
można już na niej układać, np. płytki ceramiczne.
belegt werden.
®
BA15 55Z nakładany jest w gruboHADAPLAN
HADALAN® BA15 55Z wird in Schichtściach warstw od 4 do 10 mm bez dodawania
dicken von 4 bis 10 mm ohne Abmischung
piasku i w grubościach warstw od 10 do 50 mm
und in Schichtdicken von 10 bis 50 mm mit
po dodaniu piasku kwarcowego do jastrychów 0/8.
Estrichsand 0/8 abgemischt.
Materiał ten stosuje się do wykonywania warstw
Anwendungsgebiete sind Ausgleichsschichwyrównawczych na podłożach betonowych i na
ten auf Betonsohlen und Rohbetondecken
surowych stropach betonowych oraz do wykosowie zur Herstellung von Fußböden. Ebennywania posadzek. Można go także używać do
falls einsetzbar als Gefälleestrich, zum Glätwykonywania jastrychów spadkowych, do wyten und Nivellieren von Zementestrichen und
gładzania i wyrównywania powierzchni jaBetonböden C 20/25. Als direkte Nutzstrychów cementowych i posadzek z beschicht kann die Ausgleichsmasse auchh
tonu C 20/25. Masa wyrównawcza może
auf Bodenflächen in Kellern, Garagen,,
być też stosowana jako bez pośrednia
Lagerräumen und Werkstätten verwarstwa użytkowa na posadzkach
wendet werden.
ko
w piwnicach, garażach, magazynach
e m is yj
i warsztatach.
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samorozlewny
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wysokoobciążalny
Hochbelastbar
szybkowiążący
Schnellhärtend
łatwy w obróbce
Leichte Verarbeitung
do wykonywania ręcznego
Maschinell verarbeitbar
i maszynowego
Innen und außen
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i na zewnątrz budynku
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o niskiej
emisji
Direkt
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mechaniczne
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