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MEM® Soluţie pe bază de bitum pentru 
hidroizolaţii acoperişuri 
 
 
 

 
 
 
CARACTERISTICI /  MOD DE 
INTREBUINŢARE  
MEM Soluţie pe bază de bitum pentru 
hidroizolaţii acoperişuri este un produs de 
etanşeizare a acoperişurilor pe bază de  
bitum şi latex, indicat pentru protecţia şi 
îngrijirea foliilor bituminoase de acoperiş, 
fisurate, casante, uzate, de condiţiile 
atmosferice.  
MEM Soluţie pe bază de bitum pentru 
hidroizolaţii acoperişuri se caracterizează 
printr-o capacitate mare de acoperire. 
 
MOD DE ACŢIONARE 
După uscare, MEM Soluţie pe bază de 
bitum pentru hidroizolaţii acoperişuri 
formează un strat care nu permite trecerea 
apei, de tipul unei folii. Stratul nu crapă şi 
este rezistent împotriva substanţelor agresive 
care atacă betonul. 
 
SUBSTRAT ŞI APLICARE  
MEM Soluţie pe bază de bitum pentru 
hidroizolaţii acoperişuri este potrivită ca 

protecţie, îngrijire, regenerare a acoperişurilor 
din membrane sau folii bituminoase (produsul 
nu este potrivit pentru panourile din plastic). 
După uscare, MEM Soluţie pe bază de 
bitum pentru hidroizolaţii acoperişuri 
formează un strat care nu permite trecerea 
apei, de tipul unei folii. Stratul nu crapă şi 
este rezistent împotriva substanţelor agresive 
în contact cu betonul. 
Substratul trebuie să fie fix, cu capacitate 
portantă, curat, uniform, să nu prezinte fisuri, 
resturi de ulei, grăsimi, praf sau alte straturi 
care se desprind. 
Substratul poate fi uşor umed. Suprafeţele 
tratate nu trebuie să fie umede în mod 
continuu deoarece straturile aplicate nu se 
vor putea usca.  
Înainte de aplicare amestecaţi foarte bine 
produsul.  
Pe suprafeţele absorbante, aplicaţi mai întâi 
un strat de amorsă pregătitoare MEM Strat 
preliminar pe bază de bitum. După uscare, 
aplicaţi MEM Soluţie pe bază de bitum 
pentru hidroizolaţii acoperişuri cu rola, 
peria sau un vaporizator special, în 2-3 
straturi.  
Fiecare strat trebuie să fie uscat înainte de 
aplicarea următorului.  
În zonele cu risc de fisurare, aplicaţi o 
membrană de armătură în cel de-al doilea 
strat.  
A se evita bătaia directă a razelor solare în 
timpul aplicării. A se evita ploaia în timpul 
aplicării şi uscării, ar putea provoca 
deteriorări (ex: spălare). 
 
CONSUM  
Cca. 220 – 250 ml/m² /strat. 
 
TEMPERATURA DE APLICARE 
Între +5°C şi + 35°C. 
 
COMPOZIŢIE 
Strat de etanşare pe bază de bitum şi latex. 
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DATE TEHNICE 
Stare: lichidă 
Culoare: neagră 
Miros: uşor, caracteristic  
Valoare pH-Wert, nedizolvat: ca. 9-10 
Densitate: 1,05 g/ml 
Valoarea limită UE pentru produs (Cat. 
A/i):140g/l (2007)/ 140 g/l (2010). Acest 
produs conţine maxim 1g/l VOC. 
 
CURĂŢARE 
Eventualele resturi întărite pot fi curăţate cu 
soluţii de curăţare obişnuite.  
Uneltele de lucru trebuie clătite cu apă după 
folosire. Se aplică măsurile de siguranţă 
valabile în cazul manevrării de produse 
chimice. 
 
PROTECŢIA MUNCII 
Respectaţi indicaţiile privind siguranţa şi 
riscurile, înscrise pe etichetele recipientelor şi 
fişele de date. Se aplică măsurile de 
siguranţă valabilă în cazul manevrării de 
produse chimice.  
 
DEPOZITARE 
MEM Soluţie pe bază de bitum pentru 
hidroizolaţii acoperişuri trebuie păstrată în 
condiţii uscate, ferite de umezeală. Materialul 
nefolosit trebuie păstrat în recipientele 
originale.  
În recipientele originale şi prin respectarea 
condiţiilor de depozitare, MEM Soluţie pe 
bază de bitum pentru hidroizolaţii 
acoperişuri poate fi păstrată cel puțin 12 
luni.  
 
ECOLOGIE 
Soluţia MEM pe bază de bitum pentru 
hidroizolaţii acoperişuri nu conţine solvenţi. 
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