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HADALAN® ColourPowder

Pigmentová směs pro barvení reaktivních pryskyřic

Charakteristika
HADALAN® ColourPowder je speciální pigmentová 
směs pro barvení reaktivních pryskyřic.
• Snadné mísení
• Bez obsahu rozpouštědel
• Prášková konzistence

Použití
HADALAN® ColourPowder se používá k pigmentaci 
v balkonovém systému HADALAN® Velo a přidává se 
přímo do systémových produktů.

Oblasti poutiží:
• Balkony
• Lodžie
• Terasy
• Minerální podklady

Specifikace
Verpackung
Gebinde
Barvy:
Slonová kost
Šedo béžová
Dopravní žlutá
Dopravní červená
Signální modrá
Dopravní zelená
Béžovo šedá
Hnědo šedá
Anthracito šedá
Kamenná šedá
Štěrkově šedá
Světlá šedá
Černá
Čistě bílá
Obsah pevných částí
Skladování

PE-pytlík
0,3 kg

RAL 1015
RAL 1019
RAL 1023
RAL 3020
RAL 5005
RAL 6024
RAL 7006
RAL 7013
RAL 7016
RAL 7030
RAL 7032
RAL 7035
RAL 9005
RAL 9010
100 %
v suchu,
12 měsíců

Spotřeba
Doporučená množství:
HADALAN® Velo-Base
3 kg balení - 1 ks HADALAN® ColourPowder
10 kg balení - 2 ks HADALAN® ColourPowder

HADALAN® Velo-Seal
13 kg balení - 1 ks HADALAN® ColourPowder

HADALAN® Velo-Flex
3 kg balení - 1 ks HADALAN® ColourPowder



HADALAN® ColourPowder

Příprava podkladu
Vezměte prosím na vědomí informace z technických 
listů pro systémové produkty.

Pracovní postup
Pigment HADALAN® ColourPowder se přidá do složky 
A (pryskyřice)  a pomocí vhodného míchadla (míchadlo 
DLX nebo LX) se důkladně promíchá .
Poté se celá složka B (tvrdidlo) přidá do složky A 
(pryskyřice) a homogenně se promíchá.
Vezměte prosím na vědomí informace v technických 
listech k systémovým produktům.

Systémové produkty
HADALAN® Velo-Base
HADALAN® Velo-Seal
HADALAN® Velo-Flex
DLX Rührer
LX Rührer

Důležitá upozornění
• Uvedené odstíny jsou přibližné a označení RAL je 

orientační.
• Barevný efekt je ovlivněn přidáním plniva; v 

případě potřeby vytvořte vzorovou zkusnou plochu.
• V případě jednobarevných povrchů doporučujeme 

používat výrobky ze stejné výrobní šarže ve 
stejném poměru. Změna poměru může vést k 
barevným odchylkám.

• Změna poměru může vést k rozdílné barevnosti.
• Dodržujte teplotu zpracování od + 10 °C do +30 

°C.
• Používejte pouze materiály z jedné dávky (šarže).
• U nátěrových systémů, které lze aplikovat ručně, 

mohou zůstat viditelné znaky aplikace. To platí 
zejména pro světlé pruhy nebo větší souvislé 
oblasti; v případě potřeby vytvořte vzorovou 
plochu.

• V zájmu zachování kvality povrchu nátěru 
doporučujeme použití ošetřovacích prostředků a 
pravidelné čištění podlah (viz pokyny pro péči o 
epoxidové pryskyřice HADALAN®).

• Abrazivní zatížení vede k vyběleným úsekům na 
ploše.

Složení
Barevný pigment

Bezpečnostní předpisy/doporučení
Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, 
skladování a manipulaci najdete v aktuálních 
bezpečnostních listech.

Likvidace odpadu
Pro všechny systémy platí: Odpad odvezte na skládku 
stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k 
likvidaci. Zbytky materiálu lze zlikvidovat podle kódu 
odpadu 08 01 11 (Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

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: 
10.2021


