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 ® 

Soluţie bituminoasă pentru 
hidroizolaţii fundaţii 
 

 

 
CARACTERISTICI  /  MOD DE 
ÎNTREBUINŢARE  
MEM Soluţie bituminoasă pentru 
hidroizolaţii fundaţii reprezintă un material 
de izolaţie care are capacitatea de a nivela şi 
de a acoperi fisurile. Izolaţia bituminoasă 
consta din componenti modificati sintetic, prin 
adăugare de polimeri, umplută cu granule de 
polistirol şi întărită cu fibre, fiind potrivită 
pentru protecţia zonelor care intră în contact 
cu solul, cum ar fi beciurile, fundaţiile, 
podelele, racordurile etc. Soluţia respectă 
prevederile DIN 18195. 
MEM Soluţie bituminoasă pentru 
hidroizolaţii fundaţii poate fi folosită ca 
protecţie împotriva umidităţii solului, a apei de 
infiltraţie staţionare şi nestaţionare. Izolaţia 
bituminosă Bostik poate fi folosită atât pentru 
construcţiile noi cît şi pentru cele vechi. 
MEM Soluţie bituminoasă pentru 
hidroizolaţii fundaţii este potrivită pentru 
substraturile de beton, beton poros, mortar, 
cărămidă, gresie calcaroasă, blocuri de 
beton, calcar şi tencuială din ciment etc. 
 
 
 

MOD DE ACŢIONARE  
MEM Soluţie bituminoasă pentru 
hidroizolaţii fundaţii formează un strat 
impermeabil permanent,  rezistent împotriva 
sării de dezgheţ şi a microorganismelor, 
oprind înaintarea apei. 
 
SUBSTRAT ŞI APLICARE   
Substratul trebuie să fie curat, fără urme de 
grăsime, cu capacitate portantă, fără urme de 
praf, murdărie, urme de bavuri etc.  
Zidăria şi rosturile pot fi corectate cu mortarul 
cauciucat MEM.  
Zidăriile mai vechi şi mai poroase pot fi 
întărite prin aplicarea a 1-2 straturi de soluţie 
MEM de izolare a beciurilor.  
Lăsaţi straturile să se usuce câteva ore.  
Aplicaţi un strat de grund MEM Strat 
preliminar pe bază de bitum. 
Aplicaţi apoi un strat de MEM Soluţie 
bituminoasă pentru hidroizolaţii fundaţii în 
două etape de lucru. După aplicarea primului 
strat, permiteţi soluţiei să se usuce şi aplicaţi 
apoi plasa din fibră de sticlă prin apăsare 
uşoară. Lăsaţi acum membrana să se usuce 
complet, în funcţie de condiţiile atmosferice - 
până la câteva ore. Aplicaţi apoi cel de-al 
doilea strat şi lăsaţi să se usuce foarte bine, 
chiar şi câteva zile. Până la uscarea 
completă, stratul trebuie ferit de umezeală 
(prin acoperire). 
Înainte de umplere, asiguraţi-vă că suprafaţa 
este protejată conform DIN 18195, spre 
exemplu cu panouri împotriva factorilor 
mecanici.  
Dacă este necesar, se va asigura un drenaj 
suplimentar.  
În cazul în care nu sunteţi siguri cu privire la 
proprietăţile solului, solicitaţi informaţii de la 
autorităţile dvs. locale.  
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CONSUM  

 
TEMPERATURA DE APLICARE 
Minim 5°C. 
 
DATE TEHNICE 
Culoare: maro închis 
Stare: păstoasă 
Miros: slab 
Densitate: ca. 0,8 g/cm³ 
Valoare pH: ca.12 
 
CURĂŢARE  
Uneltele de lucru pot fi curăţate cu înlocuitor 
de terebentină. 
 
PROTECŢIA MUNCII  
Conform directivelor CE/legea privind 
substanţelor periculoase, produsul nu se 
supune obligativităţii de marcare. Se vor 
respecta măsurile obişnuite de protecţie în 
cazul manevrării de substanţe chimice. 
 
DEPOZITARE  
În recipientele originale, produsul poate fi 
păstrat până la 9 luni. Feriţi de îngheţ şi 
caldură excesivă. 
 
ECOLOGIE 
Nu conţine solvenţi. 
 
ELIMINAREA DEŞEURILOR 
Resturile de material întărite pot fi eliminate 
ca deşeuri de construcţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Factor agresiv Grosime strat în 
mm (ud) 

Grosime strat în 
mm (uscat) 

Aplicarea de întăritori Consum 

Umiditate sol şi apa de infiltraţie nestaţionară 
(DIN 18195, partea 4) 

4,1 3 Recomandat Circa 4,1litri 

Apa care nu presează pe suprafeţele de 
acoperiş în spatiile umede, agresivitate 
medie (DIN 18195, partea 5) 

4,1 3 Prevăzut Circa 4,1 litri 

Apa de infiltraţie staţionară 5,5 4 Prevăzut Circa 5,5 litri 


