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Sistem: acoperire de suprafaţă cu pietre naturale 
HADALAN® PUR
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Substrat: Vopsea silicată VESTEROL® cu rol de mortar 
de reparare şi compus pentru nivelare fină
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Sistem: HADALAN® PUR cu pietricele colorate intercalate
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Sistem: acoperire de suprafaţă cu cuarţ decorativ 
HADALAN® PUR

Plastic lichid
HADALAN® PUR

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
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Balcoane şi terase

Etanșare și design

Informații tehnice suplimentare sunt disponibile în fișele de date corespunzătoare.



Design de înaltă calitate

După verificarea și pregătirea subsolului, se aplică HADALAN® 
Epoxiground 145 ca amorsă, pentru sigilarea porilor și îmbunătățirea aderenţei 
subsolului.

În amestec cu Mixtura de umplere HADALAN®, HADALAN® Epoxiground 145 
poate fi  de asemenea, aplicat ca strat de bază sau mortar din rășină sintetică, 
în scopul de a nivela suprafeţele rugoase, proeminenţele sau alte asperități.

Din cauza expunerii lor climatice, balcoanele şi terasele sunt părţile din 
construcţie considerate cele mai solicitate .

Variaţiile permanente între temperaturi ridicate şi scăzute, între aer uscat şi 
umed, conduc la deteriorări ca de exemplu cele cauzate de umiditate sau 
formarea de fisuri.

Plasticul lichid de etanşare HADALAN® PUR oferă aplicații și soluții 
remarcabile pentru reabilitarea părții avariate a clădirii, pentru etanșare și 
refacere a design-ului.

Pot fi realizate pardoseli robuste și rezistente la circulaţie, cu aspect plăcut, 
din pietre naturale sau pardoseli din nisipuri pigmentate de cuarţ.

Acestea pot fi aplicate pe balcoane și terase, dar şi pentru scări și arcade 
foarte solicitate.

În amestec cu Liantul HADALAN® PUR LF 68 pentru plastic lichid, cuarţul si 
pietrele naturale sunt foarte usor de aplicat ca strat de suprafaţă.

Pentru aplicările pe suprafeţe verticale este disponibil Adezivul HADALAN® LF 
pentru pietre naturale, un adeziv sintetic special tixotropic, pe bază de răşină.

Renovare de balcoane şi terase cu
Plastic lichid HADALAN® PUR

Pentru pardoseli monocolore, alege HADALAN® PUR 
Top de culoare alb pur, bej, gri argintiu sau gri, 
ca soluţie de etanşare.

Gata de utilizare, acest strat de etanșare este extrem 
de solid și dispune de o rezistență ridicată la abraziune.

Mărgele de sticlă, nisipuri de cuarţ sau cuarţuri 
decorative pot fi intercalate pentru a îndeplini condiţia 
antiderapantă necesară pentru a fi dat în folosinţă.

Se pot intercala pietricele colorate pentru a crea multiple 
modele decorative și similare mozaicului, de la o cantitate 
mică până la o acoperire completă a suprafeței.

În cele din urmă, se aplică HADALAN® PUR Top 
transparent cu o rolă pentru aderenţa pietricelelor 
colorate.

Odată ce amorsa s-a uscat, se aplică la suprafaţă Pelicula groasă 
HADALAN® PUR 61, un produs bicomponent. Acest strat de bază este 
impermeabil, foarte elastic, rezistent la fisuri și permeabil la vapori de apă.

Balcoanele, terasele și loggia sunt tot mai mult utilizate 
ca spațiu de locuit prin extensie. Astfel, oamenii caută 
din ce în ce mai mult pardoseli decorative în scopul de a 
se bucura la maximum de ambianţa camerei de zi 
în aer liber.

Dar să privim înainte! Pardoselile de interior, ca de exemplu 
plăcile, sunt rigide și din acest motiv ridică adesea o 
problemă în zonele de periferie. Expuse la condițiile 
meteorologice, acestea se pot confrunta cu fisuri, scurgeri 
și daune ca urmare a umezelii, mișcărilor și tensiunilor.

Ca sistem de protecție de suprafață, Plasticul lichid 
HADALAN® PUR este impermeabil și circulabil. 
Acesta este:

rezistent la fisuri

rezistnt la îngheț - până la - 40 °C

rezistent la schimbările de temperatură

se întinde uşor

rezistent la UV și intemperii

rezistent la abraziune şi antiderapant

sigur pentru lucrări de îmbinare

soluția perfectă pentru o etanșare fără îmbinări

Renovarea balcoanelor 
în siguranţă şi decorarea 
cu creativitate

Varietatea culorilor 
şi a design-ului

Sigură pentru trafic, rezistentă şi cu rol decorativ.

gri gri argintiualb purbej

Pietre naturale HADALAN®din granule de marmură (granulaţie de la 2-4 mm)

Nr. 110 albastru / gri Nr. 130 galben / albNr. 120 bej / gri Nr. 100 gri / alb

negru teracotăgri deschisgri

maro-gri

alb Burgundiaverde bej

roze marobej deschis

Gama de culori HADALAN® PUR Top

Pietricele colorate HADALAN®
Turnarea izolaţiei

Aplicare

Pardoseala cu pietre naturale din marmură originală de calitate superioară, 
oferă soluţia decorativă pentru balcoane, terase și scări, combinând rolul 
de renovare cu cel decorativ.

Culorile prezentate mai sus pot fi uşor diferite de cele reale, în funcţie de tehnica de imprimare, şi nu constituie un defect.


