
Balkony & Terasy

Spolehlivé systémy  
pro novostavby  
a rychlé rekonstrukce 

HADALAN®  
Balkonové  
systémy



HADALAN® Balkonové systémy

Pohyby a pnutí podkladu
Při letním teplém počasí dosahuje povrch balkonů v závislosti na odstínu vrchní vrstvy 

a světové straně teploty až 70 °C. Při nahodilé bouřce a prudkém ochlazení např. 

v důsledku krupobití může teplota velmi rychle poklesnout až třeba i na 5 °C. Celá 

konstrukce se tak v závislosti na těchto změnách pohybuje. Tyto pohyby musí přenášet 

všechny vrstvy. Velkým rizikem jsou tvrdé neflexiblní povrchy jako např. dlažby. Tlak na 

spáry je obrovský a postupně dochází ke vzniku prasklin. Následné  škody způsobené 

průnikem vlhkosti mohou být počátkem celkové destrukce.

Chemická reakce a destrukce  
spojovacích materiálů
Výtok vápenného sedimentu z cementových materiálů je přirozenou reakcí vody 

s těmito materiály a je jen počátkem rozkladu spáry, která nemůže přenést pnutí 

podkladních vrstev. Voda se postupně dostává i pod dlažby a vyplavuje výluhy  

i z těch nejkvalitnějších cementových flexibilních lepidel.

Voda, mráz, tlak vodních par a střídání teplot
Terasy jsou pod neustálým zatížením klimatickými změnami a právě proto jsou  

právem považovány za jednu z nejvíce namáhaných stavebních částí. Jsou vystaveny 

neustálým teplotním změnám a zároveň střídání suchých a mokrých období. 

Cementové materiály a tvrdé neflexibilní podlahové krytiny nemohou těmto jevům 

odolat. Dříve či později podléhají destrukci mrazem a také obrovskému tlaku vodních 

par, které za vysokých teplot tlačí tyto vrstvy vzhůru (tzv. odstřelující dlažba).

Ukončení a odvod vody
Dalším kritickým místem bývá ukončení a odvodnění. Běžné klempířské prvky patří na 

střechy a nikoli na terasy. Standardní oplechování má zcela jinou roztažnost než 

podklad a povrchová úprava. Povrchově neošetřené oplechování přináší i rizika rychlé 

koroze a to zejména ve spojení s agresivními cementovými roztoky, které jsou 

obsažené např. v polymercementových hydroizolacích. Neodborně udělané ukončení 

přináší nejrychlejší a velmi bolestné defekty. 

Prostupy a problematická místa
Běžné izolace z bitumenových pásů a PVC folií  se velmi špatně tvarují a spojuje je 

nutné svařovat. Tato technologie prakticky neumí 100% vyřešit izolaci problematických 

napojení rodzílných materiálů a prostupů. To samé platí i o nejběžněji používaných 

hydroizolačních nátěrových systémech na bázi polymercementů. Důvodem bývá obsah 

agresivního cementu, který kovové části rozežírá a také nedostačná pružnost 

a přídržnost k jiným materiálům např. plastům (dveře na terasu atd.).

Záruky
Výše popsané rizikové systémy jsou závislé na zárukách od realizačních firem. Značkoví výrobci produktů tato úskalí znají,  

a proto zpravidla konkrétní záruky nedávají a nechávají to na zhotovitelích díla.

PROBLEMATIKA, ÚSKALÍ A ZÁLUDNOSTI 



Flexibilní bezešvé protiskluzné povrchy 
Značka Hahne nabízí širokou škálu vysoce flexibilních 

hydroizolací a pochozích povrchů. Např. izolačně pochozí 

PUR systém s izolací HADALAN® FBA 32P má roztažnost až 450% při přetržení 

(systémy s izolací HADALAN® DS91 13P až 500%). Takto flexibilní systémy dokáží bez 

sebemenšího problému překlenout pnutí podkladu a dokonce i trhlin o šířce 0,5 cm. 

Povrch systému lze opatřit certifikovaným transparentním protiskluzným zásypem 

HADALAN® GP57 DD s třídou protiskluznosti R 12.

Systémy bez obsahu cementu 
Všechny systémy pro balkony a terasy od značky Hahne neobsahují cement. 

Jsou absolutně UV odolné a stabilní a stálo barevné. Některé výrobky splňují 

i nejpřísnější kritéria z hlediska emisí volných těkavých látek do ovzduší a jsou 

nositelem certifikátu EMICODE® EC1 PLUS - výrobek s velmi nízkým podílem emisí. 

Jedná se o pojivo pro kamínkový koberec HADLAN®  LF 68 12P. 

Odolnost systémů 80 °C až – 40 °C  
Systémy testované dle ETAG 005
Všechny systémy jsou testované speciálním zátěžovým testem, který simuluje 
několikanásobně větší zátěž než vyžadují běžné středoevropské klimatické podmínky. 
Některé z izolačních materiálů vhodných i pro balkony a terasy, jako např. DAKORIT® PUR 
1K 30P, jsou certifikované pro nejnáročnější izolování plochých střech na drsné klimatické 
podmínky podle normy ETAG 005. Materiál DAKORIT® PUR1K 30P pak v rámci této normy 
splňuje parametry pro nejvyšší možnou zátěž odpovídající minimální životnosti 25 let.

Systémové okapnice + okapy
Součástí dodávky systémů je vždy i kvalitní odvodnění 

a tím jsou profily značky RENOPLAST. Profily jsou ideální 

pro perfektní a vodotěsné napojení na izolační a povrchové systémy Hahne a vytváří 

profesionální, vysoce funkční a designově velmi zdařilé ukončení. K systému jsme 

schopni dodávat i plastové žlaby a svody. Profily mají garanci 5 let a mají potřebnou 

stavební certifikaci dle EN  ETAG 16-003.

Dokonale vodotěsné ošetření detailů
Pur tekuté folie jsou absolutně spolehlivé řešení pro bezešvé utěsnění 

jakýchkoli spojů a prostupů. Umožňují provést dokonalé spoje a prostupy 

mezi těmito materiály: bitumenový pás, střešní folie, plech, plast, dřevo, syntetický 

ochranný nátěr na kovu, beton a cementový potěr atd. 

Záruka vodotěsnosti 5-25 let
Zastupujeme tradiční německou značku Hahne, jejíž historie sahá až do roku 1926 a v Německu je synonymem pro nejvyšší možnou 

kvalitu. Jsme specialisté na hydroizolace a ochranu budov. Díky vysoké kvalitě, ucelenosti a znalostem problematiky dokážeme dát 

garanci výrobce materiálu na vodotěsnost v rozmezí 5-25 let (v závislosti na volbě materiálu). Podmínkou je odborná aplikace, která je 

prováděna v souladu s technickými doporučeními výrobce. 

JEDNODUCHÉ, BEZPEČNÉ A TRVANLIVÉ ŘEŠENÍ
ATESTOVANÁ  

PROTISKLUZNOST

Roztažnost 
až 500 %



Systém s oblíbeným dekorativním  
kamínkovým kobercem  
HADALAN® MST 89M

Okapní systém K20  
Kvalitní povrchová ochrana s minimální polyesterovou  
vrstvou 70 mikronů

 � Kompaktní dekorativní povrch

 � Vysoká flexibilita povrchu i izolačních 

vrstev i v mrazu

 � Odolnost mrazu a vysokým teplotám

 � 100% vodotěsnost – záruka 5-25 let

 � Velmi dobrá mechanická a chemická 

odolnost

 � Pojivo na kamínek bez obsahu škodlivých 

látek – certifikát EMICODE® EC1 PLUS

 � 100% odolnost vůči UV záření – pojivo na 

kamínky je na bázi vysoce kvalitních 

polyuretanů

 � Možnost zvýšení protiskluznosti

 � Barevné variace HADALAN® MST 89M 

 � Masivní a přesná hliníková konstrukce

 � Kvaliní povrchová ochranná minimální vrstva 70 mikronů

 � Certifikace dle EN ETAG 16-003

 � Záruka 5 let

 � Výroba profilů do oblouku na zakázku

HADALAN® Balkonové systémy

rosé 2-4 mmbraun-creme 2-4 mm

terrakotta 2-4 mm

rotbraun 2-4 mmgrau 2-4 mm

hellbeige 2-4 mm

Další odstíny na vyžádání:
V systému lze alternativně použít např. hydroizolaci 
IMBERAL® RSB 55Z



Okapní systém K100 pro balkony a terasy s hladkou úpravou

Bezešvá hladká úprava povrchu  
s tekutou PUR folií HADALAN® FBA 32P  

a s dekorativním chipsem HADALAN® ColourChips 89V

 � Hladký, bezešvý a vodotěsný povrch

 � Vysoká flexibilita i v mrazu

 � Odolnost mrazu a vysokým teplotám

 � 100% vodotěsnost – záruka min. 10 let

 � Velmi dobrá mechanická a chemická odolnost

 � 100% odolnost vůči UV záření 

 � Možnost utvoření certifikované protiskluznosti

 � Systém třífázového jištění (2 mm silná 

epoxidová vodotěsná vrstva HADALAN® EBG 

13E, 1 mm silná flexibilní hydroizolace 

HADALAN® FBA 32P a 0,5 mm silná 

hydroizolace HADALAN® PUR 

Top 32P (transparent) 

 � Barevné variace chipsů:

 � Expanzní zóny s vysokou funkčností

 � Rohy vnější i vnitřní se standardními úhly 90° a 135°

 � Výběr ze 3 barev RAL

 � Výroba profilů v odstínech RAL na objednávku

 � Kvalita povrchové úpravy certifikována  

ve švýcarských laboratořích QUALICOAT

Nr. 120 beige/grau Nr. 130 gelb/weiß

Nr. 150 pastellblau/weiß

Nr. 100 grau/weiß Nr. 110 blau/grau

Nr. 140 braun/weiß
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PROFIL FIRMY, ZNAČKY A NABÍDKA:
 � ZKUŠENOSTI A REFERENCE BALKONŮ A TERAS Z VÍCE NEŽ 200 ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ  

(bytové domy, rodinné domy a komerční sféra)

 � TRADICE A KNOW HOW NĚMECKÉ ZNAČKY HAHNE VZNIKLÉ JIŽ V ROCE 1926

 � GARANCE NA VODOTĚSNOST 5-25 LET               

 � ZAJIŠŤUJEME ORGANIZACI KOMPLETNÍ REALIZACE NA KLÍČ (MONTÁŽ A CELKOVOU GARANCI DODÁVAJÍ PARTNERSKÉ 

CERTIFIKOVANÉ MONTÁŽNÍ FIRMY 

 � ODBORNÝ DOZOR

 � POKDLADY PRO PROJEKCI A TECHNICKÝ SERVIS PRO ŘEŠENÍ SLOŽITÝCH DETAILŮ

 � KALKULACE MATERIÁLŮ I KOMPLETNÍCH NABÍDEK NA KLÍČ

 � DODÁVKY MATERIÁLU AŽ NA STAVBU

 � PRAVIDELNÁ PROŠKOLENÍ A CERTIFIKACE PARTNERSKÝCH MONTÁŽNÍCH FIREM 

Firma BAUPROTECT s.r.o. je výhradní distributor německé značky HAHNE pro ČR a byla založena v roce 2013. 

Nabízíme spolehlivé partnerství při řešení mnoha otázek spojených se stavebnictvím a s ním související problematikou. Plně ctíme 

a přebíráme filosofii profesionální značky HAHNE, která se specializuje na vývoj, výrobu, dodávky a poradenství týkající se stavební 

chemie a produktů na ochranu staveb. Naším cílem je zajistit vašim projektům trvalou ochranu a tím i jejich dlouhodobou hodnotu.

Více informací naleznete na těchto stránkách:
www.kaminkova- podlaha.cz 

www.hahne-bautenschutz.de (varianta v českém jazyce)

www.dumvsuchu.cz

www.bauprotect.cz



Heinrich Hahne GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln
Telefon +49 2363 5663-0
Telefax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de
info@hahne-bautenschutz.de

Výhradní dovozce pro Českou republiku:
BAUPROTECT s. r. o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Telefon: +420 732 132 445
www.hahne.cz, www.bauprotect.cz
info@bauprotect.cz, valvodav@volny.cz vy
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