
Hawipair®

elastický nános

profesionální oprava
svépomocí

Hawipair® snižuje
Vaše náklady za
opravy

Jednoduchá manipulace!

Velice dobrá odolnost 

proti opotřebení

Odolnost vůči olejům

Odolnost vůči mořské vodě

Hawipair® se používá pro

opravy elasticky povrstvených

Trubek, bójí, nárazníků, 

čerpadel, dopravníků, 

dopravních žlabů, vibračních

kontejnerů, separátorů, 

násypek, žlabů, koryt, 

násypných a výsypných žlabů,

podávacích zásobníků, 

rozdělovacích košů, ..............
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Jak funguje Hawi-

pair?®

Zpracování je jednoduché a
může se zpravidla provádět pří-
mo na místě.

Značnou výhodou je také zpraco-
vání v poměru 1:1.

Velikost obalu odpovídá poměru
směsi.

Tímto jsou chyby v  dávkování
skoro vyloučeny.

Není nutné odvažování Jednoduché zpracování

Co je Hawipair?®

Hawipair® je roztíratelný, ela-
stický materiál na bázi polyur-
etanu, který byl vyvinut speci-
álně na opravy opotřebených
ochranných vrstev.

Podle vlastností podkladů se
může dosáhnout vynikajících
adhezních hodnot.

Díky vysoké afinitě k  mnoha
materiálům může být Hawi-
pair® používán jako ideální le-
pidlo. Jednoduchá práce i nad
hlavou – neteče, nekape.

Hawipair®

opravovat 

místo 

investovat

Oprava opotřebované polyurethanové vrstvy na svislé ploše bubnu 
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Jak se Hawipair®

zpracovává?

Oprava potrubí sacího bagru 

Použití: Na fotografii je vyobrazena oprava částečně
opotřebované polyuretanové ochranné vrstvy 
(červená) Hawipaireme (bílá) na výlevce v betonárce
v Hesensku.

Hawipair®

jednoduché

zpracování

Příklady ponžití

l Příprava opravovaného 
místa ochranné vrstvy 
obroušením.

l Obrázek ukazuje zdrsněné 
a prachu zbavené opravo
vané místo.

l Směs se umíchá během 
krátké doby.
Odvážení komponentů
není nutné!
Směs zůstává dostatečně
dlouho zpracovatelná, aby 
mohly být opraveny i větší 
plochy.

l Během krátké doby opra
veno.
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Dodávaná souprava

Hawipair® je dodáván připra-
vený k použití.
Skládá se z:

l Hawipair® A

l Hawipair® B

K dodání ve velikostech balení 
0,5 nebo 2 kg tmelu připravené-
ho k použití

l Nádoba na směšování

l Pracovní rukavice

l Míchací tyč

l Sada stěrek

l Ochranné brýle

l Návod k použití

Dopravní žlab

Nálevka

Hawipair®

Hawipair® je

vyroben pro

potřeby

průmyslu

Vlastnosti

l Odolný proti opotřebení

l Dobrá chemická odolnost

l Vysoce elastický

l Odolný vůči mikrobům

l Stabilní vůči hydrolýze

l Odolný vůči mořské vodě

l Velice dobrá odolnost proti 

otěru

Vlastnosti Hodnota Jednotka Zkušební metoda

Tvrdost Shore 85° Shore A DIN 53505

Hodnota otěru 30 mm3 DIN 53516

Pevnost v tahu 17 N/mm2 DIN 53504

Tažnost 450 % DIN 53504

Udaná technická data jsou všeobecné směrové hodnoty. Měření proběhla za op-

timálních podmínek v laboratoři. Pro vhodnost produktu pro příslušný účel pou-

žití objednatele nemůže být převzata žádná odpovědnost. Doporučujeme vhod-

nost správné použití nejdřív vyzkoušet. Ve sporných případech se prosím na nás obraťte.

Hawipair® použitý na opravu pogumování a jako

odolná spárovačka v kombinaci s funkční 

deskou.

Příklady použití

Arthur Habermann

GmbH & Co. KG

Wullener Feld 73

58454 Witten

Germany

Tel: + 49 (0) 2302 6606-139

Fax: + 49 (0) 2302 6606-141

Email: verschleiss@habermann-gmbh.de

Internet: www.mischerverschleiss.de

ZASTOUPENí:
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