
 

 

 

 

Agent tixotropic pentru sisteme pe bază de rășină epoxidică 
 

 

 

Caracteristici 

HADALAN® TX 57DD este un aditiv extrem de eficient  

pentru sistemele pe bază de rășini PE și epoxidice. 

• Ușor de amestecat 

• Extrem de eficient 

• Sub formă de pulbere 

• Transparent/mat 

 

 

Utilizare 

HADALAN® TX 57DD încetinește curgerea materialelor sintetice în 

stare lichidă. Acesta îmbunătățește stabilitatea când este adăugat în 

proporții adecvate și ușurează aplicarea pe suprafețele verticale.   

Pentru obținerea unor suprafețe cu proprietăți anti-alunecare R10, în 

cazul suprafețelor orizontale, produsul se va amesteca cu HADALAN® 

MST 89M. 

 

• Sisteme pe bază de rășini epoxidice 

• Sisteme pe bază de rășini PE 

• Tencuire în plan vertical în combinație cu HADALAN® MST 89M  

și HADALAN® LF68 12P 

• Suprafețe anti-alunecare în combinație cu HADALAN® MST 89M  

și HADALAN® LF68 12P 

Specificații  

Ambalaj Găleată PE 

Capacitate 5 l 

Formă de livrare 80 pachete/pal. 

Densitate aprox. 50 g/l 

Depozitare 24 luni 

Cantitate necesară  

Pentru tencuire suprafețe 

verticale în combinație cu 

HADALAN® MST 89M 

2-4 mm 

aprox. 2 l HADALAN® 

TX 57DD per l 

HADALAN® LF68 

12P 

Pentru orice alte cazuri, în funcție de utilizare 



 
 

Aplicare 
 
Asigurați-vă că respectați prevederile reglementărilor și liniilor 
directoare aplicabile.  

1. Pentru început, agitați sistemele pe bază de rășini, conform 
instrucțiunilor pentru prelucrarea acestora.  

2. Apoi combinați masele omogene pe care le-ați obținut  
conform instrucțiunilor de la punctul 1 cu HADALAN® TX 
57DD, în cantitatea necesară. 
Pentru a obține o substanță HADALAN® DS61 13P cu o 
consistență fermă pentru rosturi (îmbinări), care se va 
aplica între baza peretelui și pardoseală, adăugați 2.5 l de 
HADALAN® TX 57DD la 3 kg de componentă A și 
amestecați bine până la obținerea unui amestec omogen. 
Apoi adăugați componenta B și amestecați bine.  
 

 

Prevederi/recomandări de siguranță 

 
Respectați măsurile de sănătate și igienă prevăzute în lege 
atunci când utilizați produse chimice.  Purtați îmbrăcăminte de 
protecție adecvată.  
 

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

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

Prelucrare cu HADALAN® MST 89M 2-4 mm: 

1. Amestecați bine stratul de adeziv pentru suprafețe 
verticale, 1 parte HADALAN® LF68 12P per volum la  2 
părți HADALAN® TX 57DD per volum cu un dispozitiv 
de amestecare și o paletă, până când obțineți o pastă 
omogenă. 

2. Amestecați 25 kg pietre naturale de mici dimensiuni 
HADALAN® MST 89M cu 1.25 kg HADALAN® LF68 
12P. Apoi adăugați 2.5 l HADALAN® TX 57DD până 
când la obținerea unui amestec omogen. 

3. Aplicați stratul de adeziv cu ajutorul unei role pentru 
aplicarea rășinilor epoxidice. Mențineți consumul de 
material (acoperire) la maxim 0,4 kg. 

4. Încorporați materialul HADALAN® MST 89M, 
amestecat anterior, în stratul de adeziv, compactați-l, apoi 
neteziți.   

5. Atunci când aplicați materialul, asigurați-vă că stratul 
are o grosime uniformă.  

6. Curățați instrumentele imediat după utilizarea 
produsului HADALAN® EPV 38L. 

7. Odată ce s-a întărit, materialul poate fi îndepărtat doar 
prin mijloace mecanice.  

 
Produse incluse în sistemul hahne 
HADALAN®MST89M 
HADALAN®LF6812P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicații importante 
• În cazul în care doriți să obțineți o suprafață uniformă 
din punct de vedere optic (fără nicio diferență la umbră), 
va trebui să utilizați material din același lot.  

• Asigurați-vă că respectați cu rigurozitate informațiile 
din fișa tehnică de securitate a sistemului pe bază de 
rășini pe care îl utilizați.  

• Timpul de lucru va fi mai scurt dacă adăugați 
agenți tixotropici.  

• Combinați produsele cu atenție, materialul este foarte 
ușor și poate fi îndepărtat de vânt.  
 

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. 
 

Ingrediente 
Particule fine de siliciu, aditivi. 
 

 



 


