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PROPRIETĂŢI / ÎNTREBUINŢARE  
MEM Masă de şpaclu pe bază de bitum 
pentru reparaţii acoperişuri este o masă de 
şpaclu şi de reparaţii pe bază de bitum, 
îmbunătăţit cu polimeri. 
MEM Masă de şpaclu pe bază de bitum 
pentru reparaţii acoperişuri este potrivită 
reparaţiilor din exterior a acoperişurilor 
bituminoase, a pungilor de aer, a orificiilor, 
fisurilor şi rupturilor în vederea egalizării 
doliilor, învelitorilor , etc. 
Ca substrat pot fi folosite straturi bituminoase 
şi straturile de acoperire, beton, tencuială, 
zidărie, şape, metal etc.  
MEM Masă de şpaclu pe bază de bitum 
pentru reparaţii acoperişuri poate fi 
aplicată atît pe suprafeţe orizontale căt şi 
vertical. 
 
SUBSTRAT ŞI APLICARE   
Substratul care urmează să fie tratat trebuie 
să fie uscat, curat şi fără resturi de ulei, 
grăsime sau alte impurităţi. Îndepărtaţi 
urmele de  rugină. 
Suprafeţele foarte absorbante trebuie tratate 
în prelabil cu soluţia MEM Strat preliminar pe 
bază de bitum. 
 
 
 
 
 

 
 
MEM Masă de şpaclu pe bază de bitum 
pentru reparaţii acoperişuri poate fi 
aplicată cu şpaclul sau mistria. 
Pungile de aer care se regăsesc pe 
suprafeţe, trebuie tratate în prealabil, trebuie 
mai întai tăiate, marginile trebuie topite şi 
şpăcluite. În final, şpăcluiţi cu MEM Masă de  
şpaclu pe bază de bitum pentru reparaţii 
acoperişuri împreună cu fibra de armare. 
Întindeţi masa de şpaclu până la margini. 
 
INDICAŢII 
Suprafeţele afectate de apă sau îngheţ 
trebuie izolate pînă la uscarea completă. 
Trebuie aplicat un strat de circa 4mm într-o 
etapă de lucru, pentru o uscare mai rapidă se 
recomandă aplicarea unui strat de 2 x 2 mm. 
Timp de uscare circa 1 mm / 24 ore, la 23°C 
si 55% umiditate relativă a aerului. 
Nu folosiţi în cazul suprafeţelor acoperite în 
continuu de un strat de apă. 
 
CONSUM  
Cca. 1,4 kg/ m²  şi 1 mm grosime strat. 
 
TEMPERATURA DE APLICARE 
Între +5°C si +30°C (evitaţi radiaţiile solare 
directe) 
 
COMPOZIŢIE  
Masa de etanşare pe bază de bitum.   
 
DATE TEHNICE 
Stare: păstoasă  
Culoare: neagră 
Miros: Slab, specific 
Densitate: 1,5 g/cm³ 
 
CURĂŢARE 
Imediat după folosire, clătiţi uneltele cu apă.    
 
 
PROTECŢIA MUNCII 
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Atenţie la indicaţiile de pe ambalaj şi de pe 
fişele tehnice de securitate referitoare la 
riscuri şi siguranţa muncii. 
Se vor respecta măsurile de protecţie 
obişnuite în cazul manevrării de substanţe 
chimice.  
Conţine: alfa, alfa’, alfa’’ –TRIMETHYL- 1, 3, 
5-TRIAZIN- 1, 3, 5 (2H, 4H, 6H)- 
TRIETANOL; Poate cauza reacţii alergice.  
Fişa tehnică de siguranţă poate fi pusă la 
dispoziţie pentru utilizatorii profesionişti. 
 
 
DEPOZITARE 
Produsul trebuie păstrat în spaţii uscate şi 
ferite de îngheţ. Condiţiile ideale de 
temperatură sunt cuprinse între 15°C şi 25°C. 
În recipientele originale închise şi respectând 
condiţiile de depozitare, masă de şpaclu 
bituminoasă MEM poate fi păstrată cel puţin 
12 luni. 
 
 


