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HADALAN® Acryl 10D

Akrylátový nátěr pro vnější a vnitřní prostory

Charakteristika
HADALAN® Acryl 10D je rychleschnoucí disperzní 
nátěr na akrylátové bázi, který může být zředěn vodou. 
Při aplikaci uvolňuje velmi slabý disperzní zápach 
a po nanesení vysychá do tvrdého, saténového 
vrchního ochranného povlaku s dobrou odolností 
proti povětrnostním vlivům a lehkému mechanickému 
zatížení.
• Mechanicky odolný – pochůzné povrchy 
• Rychleschnoucí
• Otěruvzdorný
• Bez zápachu 
• S jednoduchou aplikací

Použití
HADALAN® Acryl 10D slouží pro natírání stěnových 
nebo podlahových ploch z betonu nebo cementového 
potěru. Používá se jako dlouhodobá ochrana proti 
povětrnostním vlivům na cementotřískových střešních 
deskách a na betonových konstrukcích. Vhodný na 
sjednocení povrchu po opravách.

Oblasti použití
• Vhodný pro vnější i vnitřní prostředí 
• Vhodný pro sklepy, hobby dílny, sklepní schody, 

půdní vestavby, přístupové chodníky, balkony 
apod.

• Pro střešní povrchy z cementotřískových vlnitých 
desek a šablon

• Na betonové, minerální, kovové a dřevěné 
podklady

Specifikace
Balení  
Velikost balení
Balení na paletě
Odstín
Hustota
Teplota při zpracování 
Odolnost vůči dešti1)

Plné vytvrzení1) 

Skladování

plechovka
5l
80 bal. /pal. 
kamenná šedá 7030
1,29 kg/l
5 °C až 35 °C
po cca 4-6 hod.
po cca 24 hod.
v suchu, chladu, ne v 
mrazu,12 měsíců

Spotřeba
První nátěr ředěný 1:1 vodou
Vrchní nátěr

cca 0,10 kg/m2

cca 0,15 kg/m2

1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %



HADALAN® Acryl 10D

Příprava podkladu
Podklad musí být pevný a suchý, bez nečistot, oleje, 
mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící 
vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. 
broušením, frézováním a následným vysátím. Savé 
a venkovních podklady připravte pomocí  penetrace 
VESTEROL® TG 10D. Alternativně lze použít pro 
přípravu savých minerálních podkladů  rovnou vrchní 
nátěr HADALAN® Acryl 10D zředěný vodou v poměru 
1:1. Doporučená doba schnutí je 4-6 hod. 

Pracovní postup
Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy 
a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních 
listech.
1. HADALAN® Acryl 10D se nanáší příslušným 

nářadím (štětcem, štětkou, mohérovým válečkem). 
Do nátěru lze přidávat cca 10% vody. 

2. Použité pomůcky a nářadí omyjte ihned po použití 
vodou.

Na drsných a kontrastních barevných podkladech může 
být pro lepší krytí aplikován druhý nátěr přibližně po 4 
-6 hod.

Systémové výrobky Hahne
ESTEROL® TG 10D
HADALAN® EBG 12E
HADALAN® FGM003 57M

Důležitá upozornění
•  Teplota pro zpracování mezi 5 °C až 35 °C.
•  Materiál není vhodný pro vysoké mechanické a 

chemické zatížení (např. průmyslové podlahy). 
•  Materiál není vhodný pro povrchy zatížené 

pojezdem gumových pneumatik (garáže a sklady).

Složení
Akrylátová disperze, barviva, plniva

Bezpečnostní předpisy/doporučení
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. 

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
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

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

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 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: 
12.2020


