
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HADALAN® Topcoat SG 10P hahne 

Strat de finisare lucioasă, satinată, 
 monocomponentă, cu dispersie PU 

Specificații 

Ambalaj Recipient PE 
Container 1 kg (8x1 kg/amb.) 
Temperatură de lucru +10 °C până la +25 °C 

Densitate 1,03 kg/l 
Vâscozitate: 80 mPa.s 
Nuanțe Transparent, finisare 

satinată Uscare la praf1) După aprox. 2 ore 
Rezistență la trafic1) După aprox. 6 ore 
Portant1) După aprox. 48 ore 
Pierdere la abraziune 0.1 g (n. abraziune 

Taber CS-10, 1000 U, 
1000 g) 

Depozitare Ferit de îngheț, 6 luni 

Cantitate necesară 
Pe suprafețe neabsorbante 0.03 - 0.05 kg/m2/ strat 

Pe suprafețe absorbante 0.15 - 0.25 kg/m2/ strat 
 

1) La +20 °C ți o umiditate relativă de 60%. 

 

Caracteristici 
HADALAN® Topcoat SG 10P este o rășină 

poliuretanică monocomponentă de finisare cu aspect 

lucios, satinat, rezistentă la acțiunea luminii. După 

întărirea completă se obține un strat de finisare 

transparent, compatibil cu suprafețe absorbante și 

neabsorbante.  Materialul se distinge prin aplicarea 

simplă și rata mare de acoperire.  

 

• Monocomponentă  

• Permeabilă 

• Rezistentă la apă 

• Rezistentă la acțiunea luminii 

• Poate fi recondiționată 

Utilizare 
 
Produsul HADALAN® Topcoat SG 10P se utilizează ca 

strat de etanșare de protecție cu finisaj lucios și satinat,  

pe majoritatea pardoselilor și pereților cu substrat 

mineral și pe bază de rășini epoxidice.  

 

• Pardoseli interioare și exterioare 

• Straturi de rășină reactivă rigidă  

• Șape și suprafețe din beton 

• Beton turnat în spații interioare 
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Indicații importante 
• Agitați bine înainte de utilizare 

• Temperatura de lucru este de +10°C …+25 °C. 

• Suprafața substratului de acoperit trebuie să fie 

uscată.  Vă rugăm să asigurați condițiile necesare 

pentru aceasta.  

• Temperaturile ridicate accelerează procesul de 

solidificare, iar temperaturile scăzute îl încetinesc.  

• Protejați suprafețele de umiditate și sarcini mecanice 

până la întărirea completă.  

• Respectați instrucțiunile privind cantitățile de produs 

de utilizat. Aplicarea în exces pot duce la formarea 
de cute la suprafața stratului sau la desprinderea 
acestuia.  

• Temperatura substratului va fi cu cel puțin  3 °C mai 

ridicată decât temperatura punctului de rouă. 

 

 

 

 

Pregătirea suprafeței 
Substratul trebuie să aibă o capacitate portantă 
corespunzătoare, iar suprafața acestuia trebuie să fie 
uscată, curată, fără praf sau reziduuri de material de 
curățare sau orice alte substanțe care ar putea reduce 
aderența. Atunci când se produc schimbări importante 

de temperatură 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. În caz contrar, la 
acoperirea unor suprafețe umede, este posibil să se 
cute la suprafața materialului sau desprinderi. 

Aplicare 
Produsul va fi aplicat în două etape, în diagonală, cu 
ajutorul unei role sau a unui mop pentru pardoseli. Se 
impune respectarea întocmai a cantităților de produs 
specificate. Aplicarea în exces pot duce la formarea de 
cute la suprafața stratului.  
1. Agitați bine sticla cu produs.  
2. HADALAN® Topcoat SG 10P este aplicat pe 
lungime și repartizat în diagonală, în mod egal, 
utilizând o rolă scurtă pentru rășini epoxidice.  
3. Instrumentele utilizate pot fi curățate cu apă 
imediat după aplicare.  

 
Produse incluse în sistemul hahne 

HADALAN®BA15 55Z  
HADALAN®LF41 12E  
HADALAN®LF51 12E  
HADALAN®VS12E 
 

 

 
 
 
 
 

Ingrediente 
Rășină poliuretanică, aditivi 

 
Prevederi/recomandări de siguranță 

Fișa actualizată cu date de securitate include 

informații cu privire la siguranța în timpul 
transportului, depozitare și manipulare. 

 
Eliminare 
Se vor respecta regulamentele locale cu privire la 
eliminarea deșeurilor. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

hahne 
HADALAN® Topcoat SG 10P 


