HADALAN® TX 57DD
Přísada pro vytvoření tixotropní směsi a lepidla ve
spojení s dekorativními kamínky HADALAN® MST 89M
a pojivem HADALAN® LF68 12P

Specifikace

HADALAN® TX 57DD je vysoce efektivní aditivum pro
pojivo HADALAN® LF68 12P, které utvoří tixotropní
směs.
•
Neklouže
•
V práškové formě
•
Utváří transparentně matný povrch

Balení
Velikost balení
Množství na paletě
Hustota
Skladování

Použití
HADALAN® TX 57DD je přísada pro utvoření tixotropní dekorativní tenkovrstvé povrchové úpravy z
mramorových kamínků HADALAN® MST 89M a pojiva
HADALAN® LF68 12P. Používá se jako kontaktní lepící
vrstva na svislých a vodorovných konstrukcích nebo
jako zhušťovač kamínkové malty při aplikaci na svislé
konstrukce. Tato úprava je velmi vhodná na schodiště,
menší plochy a na tvorbu ornamentů.
•
Na schody a sokly
•
Vnitřní i vnější prostředí

PE láhev
5l
80 ks
50 g/l
v chladu, 24 měsíců

Spotřeba
cca 2 l na 1 l HADALAN® LF68 12P v případě pojiva
do kamínkové malty
cca 2,5 l na m2 v případě kontaktního nátěru

HADALAN® TX 57DD

Charakteristika

HADALAN® TX 57DD

Pracovní postup

Bezpečnostní předpisy/doporučení

Při aplikaci musí být dodržovány

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny,
platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při
práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a
rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny
v bezpečnostním listu.
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Míchání pro tvorbu kontaktní vrstvy: Smíchejte 1
díl HADALAN® LF68 12P na 2 díly HADALAN®
TX 57DD. Směs dokonale promíchejte míchadlem
(cca. 400 otáček za minutu).
Míchání s přírodním kamínkem pro tvorbu malty:
Smíchejte 25 kg HADALAN® MST 89M s 1,25
kg HADALAN® LF68 12P . Následně přidejte 2,5
litru aditiva HADALAN® TX 57DD. Směs dokonale promíchejte míchadlem (cca. 400 otáček za
minutu).
Před nanášením malty na podklad aplikujte
připravenou kontaktní vrstvu z bodu 1. Používejte
vhodné nářadí např. váleček, hladítko nebo štětku.
Spotřeba by neměla být vyšší než 0,4 kg.
Do čerstvé nezavadlé kontaktní vrstvy následně
naneste rovnoměrně nerezovým hladítkem připravenou směs kamínku. Povrch vyhlaďte a přiměřeným tlakem zhutněte. Pro svislé stěny musí být
vrstva z mramorových kamínků HADALAN® MST
89M max. 6 mm.
Nadměrné množství pojiva může způsobit tvorbu
bublin a dutin.
Pro výrazně snazší vyhlazování a hutnění povrchu
doporučujeme nářadí a pomůcky průběžně čistit
ředidlem HADALAN® EPV 38L a osušit (zejména
při použití jemné zrnitosti).
Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem
ihned po použití umyjte ředidlem HADALAN® EPV
38L. Vyzrálé zbytky lze odstranit pouze mechanicky.

Likvidace odpadu
Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001
Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na
skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné
firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

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

Distributor
BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Systémové výrobky Hahne
HADALAN® MST 89M
HADALAN® LF 68 12P

Důležitá upozornění
•
•
•
•
•
•

Povrch podkladu musí být zcela suchý.
Vysoké teploty urychlují a nízké teploty zpožďují
průběh tvrdnutí.
Při aplikaci jako kontaktní vrstvy dodržujte doporučené spotřeby materiálu.
Další vrstva musí být kladena vždy do nezaschlé
kontaktní vrstvy.
Pro svislé stěny musí být vrstva z mramorových
kamínků HADALAN® MST 89M max. 6 mm.
Nadměrné množství pojiva může způsobit tvorbu
bublin a dutin.

Složení
Namleté jemné písky, přísady.

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech.
Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy
konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných
vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být z právního
poměru záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná.
V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k
neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího
upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání
technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem
technickém oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic,
předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky
podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“.
Aktualizováno: 3.2014

