HADALAN® MST 89M

Hahne

Pietre de marmură pentru suprafețe decorative
Caracteristici

•
•
•
•
•

Rezistente la lumină
Culoare rezistentă
Rezistente la abraziune
Rezistente la apă
Culori naturale

Utilizare
Împreună cu liantul HADALAN® Binder, HADALAN®
MST 89M este utilizat pentru acoperire decorative,
anti-alunecare și anti-zgâriere, pentru spații interioare
și exterioare.

Aplicații
•
•
•
•

Balcoane, curți interioare și terase
Pardoseli interioare
Trepte și scări exterioare
Substraturi minerale

Specificații
Ambalaj

Sac PE

Pachete
Formă de livrare
Dimensiune particule
Culoare

25 kg
42 pachete/pal.
2-4 mm
gri, verde, roz, alb, negru, grimaro, gri deschis, terracotta,
bej, bej deschis, maro roșcat,
bordo, bej închis, antracit
4-8 mm
roz, gri deschis
spații uscate, 24 luni

Dimensiune particule
Culoare
Depozitare

Cantitate necesară
Dimensiune granulație 2 4 mm pentru o grosime a
stratului de 8 mm

aprox. 12 kg/m2

Dimensiune granulație 4 8 mm pentru grosime a
stratului de 12 mm

aprox. 25 kg/m2

HADALAN® MST 89M

Cu ajutorul pietrelor de marmură
HADALAN® MST 89M, rezistente la abraziune și
la acțiunea luminii, puteți obține pardoseli de calitate
superioară. Bucățile de piatră sunt supuse unui
tratament special, prin care se sparg marginile și
colțurile, astfel încât acestea să fie ușor de utilizat.

HADALAN® MST 89M

hahne
Pregătirea suprafeței
Substratul trebuie să fie stabil, uscat, curat, fără praf sau reziduuri de
material de curățare sau orice alte substanțe care ar putea reduce
aderența.
Atunci când se produc modificări de temperatură importante însoțite
de umiditate relativă ridicată există riscul formării condensului la
suprafața substratului. Înainte de a începe aplicarea stratului, se va
îndepărta acest strat de apă.

Aplicare
1.

2.

3.
4.

În funcție de utilizare, HADALAN® MST 89M va fi amestecat
cu liant în proporție de 3,5 - 7 %. Dacă este necesar, se vr
efectua teste înainte de aplicarea produsului.
Produsul obținut prin amestecare cu mistria se aplică uniform pe
suprafața pregătită, apoi se nivelează și se compactează
omogen cu ajutorul unui netezitor.
Curățați instrumentele cu care ați aplicat HADALAN® EPV 38L
imediat după utilizare.
Vă rugăm să consultați fișele tehnice cu date de securitate și
instrucțiunile de utilizare “Renovare, acoperiri și suprafețe
decorative obținute cu produsele plastice lichide HADALAN®
PUR” pentru informații suplimentare.

Produse incluse în sistemul hahne
HADALAN®BM1K32P
HADALAN®LF6812P
HADALAN® EPV 38L

Indicații importante
•
•

•

Respectați indicațiile din instrucțiunile noastre de
utilizare și din fișele cu date de securitate.
Pentru a obține suprafețe cu aspect similar, utilizați
produse HADALAN® EPV 38L din același lot. Este
posibil să existe diferențe de culoare între produse
din loturi diferite.
Atunci când aplicați produsul, asigurați-vă că
suprafață este înclinată corespunzător, pentru ca
acoperirea aplicată pe stratul de piatră naturală să
poată fi drenată și pentru a evita astfel formarea de
acumulări de produs.

Ingrediente
Piatră naturală

Prevederi/recomandări de siguranță
Nu sunt necesare măsuri suplimentare.

Eliminare

Se vor respecta regulamentele locale cu privire la eliminarea
deșeurilor.

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

Informaţiile din acest document se bazează pe
numeroase teste şi pe experienţa practică. Totuşi,
acestea nu pot fi aplicate în cazul fiecărui tip de utilizare.
Dacă aveţi îndoieli, vă recomandăm să testaţi produsul
înainte de a-l utiliza. Datorită procesului continuu de
îmbunătăţire a produsului, aceste informaţii pot face
obiectul modificărilor fără notificare prealabilă. Se aplică
Termenii şi Condiţiile Generale ale companiei noastre.
Versiune datată 02/2016.

