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Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
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PROPRIETĂŢI / ÎNTREBUINŢARE  
MEM Adeziv bituminos la rece pentru 
lipirea membranelor bituminoase este un 
adeziv cu conţinut bituminos care trebuie 
aplicat la rece, servind ca metoda de lipire şi 
reparare a plăcilor de bitum (cu aplicare în 
dungi sau pe întreaga suprafaţă) sau a lipirii 
acestora pe beton.  
MEM Adeziv bituminos la rece pentru 
lipirea membranelor bituminoase se 
caracterizează printr-o priză rapidă. 
Este destinat folosirii în exterior, pe 
acoperişuri cu o pantă maximă de 5°C. 
 
SUBSTRAT ŞI APLICARE  
Suprafaţa care urmează să fie tratată trebuie 
să fie uscată, curată, fără urme de ulei sau 
grăsime, sau alte elemente care se pot 
desprinde. 
Turnaţi MEM Adeziv bituminos la rece 
pentru lipirea membranelor bituminoase 
şi distribuiţi uniform pe suprafaţă cu ajutorul 
unei bidinele, a unei perii sau mistrii. Rulaţi 
apoi membranele bituminoase, fără a 
permite formarea de pungi/buzunare de aer.  

RECOMANDARE 
Derulaţi membranele bituminoase cu ceva 
timp înainte de aplicare.  
Membranele trebuie aşezate în aşa fel încât 
să se suprapună 5 cm. Suprapunerile trebuie 
şpăcluite cu adezivul de lipit la rece pe bază 
de bitum MEM. 
Aplicaţi alte straturi abia după uscarea 
completă. 
Se formează un film după circa 60 de minute 
(în funcţie de temperatura şi umiditatea 
aerului).  
Uscarea se produce în circa 24 de ore. În 
cazul în care membranele bituminoase sunt 
lipite prin suprapunere, uscarea poate dura 
chiar şi 3-4 săptămâni.  
Pentru acoperisurile de lemn: Prindeţi în cuie 
primul strat de carton şi lipiţi doar suprafeţele 
care se suprapun. 
În cazul acoperişurilor fără bordură, lucraţi 
cu o cantitate mai mică de adeziv, pentru a 
evita scurgerile.  
Toate datele menţionate se referă la 
parametri de 23°C şi 60% umiditate a 
aerului. Temperaturile mai mari pot grăbi 
uscarea, pe cand cele mai mici o pot 
întârzia.  
Nu folosiţi MEM Adeziv bituminos la rece 
pentru lipirea membranelor bituminoase 
în cazul în care există pericol de ploaie, 
îngheţ sau radiaţii solare directe.  
Nu folosiţi în cazul peliculelor permanente de 
apă. 
 
CONSUM  
Cca. 600 – 800 g/m² 
 
TEMPERATURA DE APLICARE 
Între +10°C şi +30°C (temperatura 
substratului nu trebuie să fie mai mică de 
5°C.

 
COMPOZIŢIE 
Adeziv de dispersie pe bază de bitum. 

DATE TEHNICE 
Stare: păstoasă 
Culoare: neagră 
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Miros: slab, caracteristic  
Densitate: 1,7 g/cm³ 
 
CURĂŢARE 
Uneltele pot fi curăţate cu apă imediat după 
folosire. 
 
PROTECŢIA MUNCII 
Respectaţi indicaţiile menţionate pe eticheta 
recipientelor şi în fişele tehnice de securitate. 
Respectaţi măsurile de protecţie valabile în 
cazul manevrării de substanţe chimice. 
 
DEPOZITARE 
MEM Adeziv bituminos la rece pentru 
lipirea membranelor bituminoase trebuie 
păstrat în condiţii uscate, ferite de îngheţ. 
Materialul nefolosit trebuie păstrat în 
recipientele originale, bine închise.  
În recipientele originale închise şi prin 
respectarea condiţiilor de depozitare, 
adezivul de lipit la rece poate fi păstrat minim 
12 luni. 
 

 
 


