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HADALAN® C 10D

Niezawierający rozpuszczalników, dający się nakładać 
przez smarowanie i natrysk preparat do pielęgnacji 
świeżego betonu

Właściwości
HADALAN® C 10D jest produkowanym na bazie 
dyspersji tworzywa sztucznego środkiem chroniącym 
świeży beton przed wysychaniem, który po wyschnięciu 
jest przezroczysty.
Zapobiega zbyt szybkiemu odparowywaniu wody 
zarobowej, zmniejsza skłonność do powstawanie rys 
skurczowych i dzięki wystarczająco dłuższej hydratacji 
podwyższa wytrzymałość cementu na ściskanie i rozcią-
ganie przy zginaniu.
Nie wpływa ujemnie na przyczepność  nakładanych 
później powłok i nie posiada uciążliwego zapachu.
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Chroni przed wysuszeniem
• Przezroczysty
• Polepsza przebieg hydratacji
• Redukuje skłonność do powstawania rys 

skurczowych

Zastosowanie
HADALAN® C 10D do pielęgnacji świeżego betonu i 
polepszenia przebiegu procesu hydratacji.
Jako ochrona przed przeciągiem, mocnym nasłonecz-
nieniem i niską wilgotnością powietrza.

Obszar zastosowań:
• Powierzchnia świeżego betonu

Dane techniczne
Opakowanie
Pojemnik
Forma dostawy
Temperatura stosowania
Składowanie

kanister polietylenowy
20 kg 
24 kanistry na palecie
+ 5 °C do + 35 °C
w zabezpieczonym 
przed mrozem miejscu, 
co najmniej 12 miesięcy

Zużycie
Na warstwę 0,15 - 0,2 kg/m2



HADALAN® C 10D

Wykonanie
1. HADALAN® C 10D należy przed użyciem 

wymieszać.
2. Nierozcieńczony materiał nakładać przez malowa-

nie lub natrysk na świeży beton bezpośrednio po 
betonowaniu.

3. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natych-
miast po ich użyciu.

Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia należy 
zwiększyć podane ilości zużycia materiału na warstwę

Ważne wskazówki
• Przestrzegać temperatury stosowania od + 5 °C do 

+ 35 °C.
• Przed nałożeniem materiału beton lub jastrych nie 

może być związany.
• Na powierzchniach narażonych na oddziaływanie 

warunków atmosferycznych należy się liczyć z 
możliwością lekkiego zżółknięcia.

Składniki
Dyspersja tworzywa sztucznego

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia
Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa 
transportu, składowania i obchodzenia się z produktem 
podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu 
niebezpiecznego.

Usuwanie odpadów
Da wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy 
krajowe.

Producent
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

Dystrybutor
Visbud-Projekt Sp. z o.o.
ul. M. Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
Tel. (+48) 71 344 04 34
e-mail: info@visbud.com

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wie-
loletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. 
Właściwości materiału nie odnoszą się do wszystkich 
podłoży i przypadków zastosowania. W przypadkach 
powierzchni wątpliwych należy wykonać próby. Zmiany 
techniczne w ramach doskonalenia produktu za-
strzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze 
ogólne warunki handlowe. Stan:  2.2021


