
 

 

 

Descriere 

ME220 este o membrană pe bază de EPDM utilizată pentru sigilarea 

interfeţelor, în vederea asigurării etanşeităţii la aer sau la intemperii. 

Este potrivită unei game largi de aplicaţii. Materialul nu conţine solvenţi 

ce ar putea migra ulterior în suprafeţele adiacente. 

Certificări 

PoTZUS - Certificat de conformitate a instalării în detaliu cu: CSN EN 

12207 etanşeitate la aer CSN EN 12208 rezistenţă la apă CSN EN 

12210 rezistenţă la vânt 

Culoare 
Negru 

Design 

Membrană cu finisaj în relief, sub formă de role şi disponibilă in  diverse 

lăţimi. Membrana este disponibilă în diverse formate pentru a se potrivi 

metodei de reparaţie solicitate: 

• Tăiată la lăţimea necesară şi cu fixare utilizând adezivii de contact 

sau pastă de la illbruck. 

• La fel ca mai sus, dar cu opţiune de garnitură pentru amplasare pe 

cadrele de ferestre/ pereţi cortină. 

• Cu benzi dublu-adezive pe bază de acril şi butil pentru fixarea pe 

cadre şi substraturi de construcţii.* 

*Disponibil în lăţimi de 100- 300 mm, cu creşteri  din 50 în 50 mm. 

Dimensiuni 

Lungime rolă 

20 m (opţiunea 1 de mai sus) sau 25 m (opţiunea 2 şi 3 de mai sus) 

Grosime 0,7-0,75mm* 

Lăţime 50- 1.500 mm 

Role tăiate sau sul întreg 1.500 mm 

*Este disponibilă şi în grosimea de 1,2 mm, condiţionat de o cantitate minimă de 

comandă. Toleranţa standard a lăţimii pentru dimensiunile tăiate este de aprox. 1 

mm, iar toleranţa referitoare la grosime este de aproximativ 10%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrană EPDM 

Utilizare/ Scop 

Membrana EPDM ME220 este utilizată pentru 

etanşeizare împotriva intemperiilor la partea 

exterioară a îmbinării de conexiune între o 

fereastră sau faţada unei construcţii şi o 

structură adiacentă (de ex. un perete, panou 

de beton, cadru de oţel etc.) sau pentru a 

asigura o barieră interioară de etanşeizare 

împotriva aerului într-un detaliu similar. 

Dacă este necesară o membrană interioară şi 

exterioară pentru a respecta principiul: 'interior 

mai etanş decât exteriorul', ME220 trebuie 

amplasat ca membrană interioară şi 

Membrana pentru ferestre ME501 Duo HD ca 

membrană exterioară. Aceasta va asigura ca 

sigiliul interior să fie mai etanş la vapori decât 

cel exterior, ceea ce va facilita uscarea 

eventualelor urme de umezeală existente  

între cele două straturi. 

Beneficii cheie 

• Rezistenţă ridicată la acţiuni mecanice 

• Capacitate excelentă de dilatare atât pe 

direcţie transversală cât şi longitudinală, cu o 

revenire excelentă a materialului după 

alungire 

• Rezistenţă excelentă la intemperii, 

îmbătrânire şi radiaţii UV 

• Barieră excelentă împotriva vaporilor

CI/SfB  

I (31) I Ln6 | 
CAW P10  

Uniclass L6631 :P91 

Această fişă trebuie să fie 
citită şi înţeleasă înainte 
de utilizarea produsului. 
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Opţiune garnitură 

În anumite situaţii de aplicare precum la temperatură scăzută sau vreme 

umedă sau dacă se preferă o fixare mecanică a membranei, atunci există 

patru opţiuni de garnituri ce pot fi utilizate în funcţie de canelura aferentă 

de pe profilul cadrului. Membrana cu garnituri poate fi furnizată cu sau fără 

bandă dublu-adezivă butilică pentru fixarea pe structură  (formatul 

standard este fără adeziv; dacă solicitaţi livrarea cu adeziv, timpul de 

aşteptare este de 3-4 săptămâni). 

Beneficii 

• Prindere de fereastră ce nu depinde de climă şi de suprafaţă 

• Patru opţiuni de garnituri pentru a se potrivi majorităţii profilurilor de 

ferestrele/ pereţii cortină 

• Grad ridicat de securitate 

• Testat RAL 

 

Unelte necesare pentru instalare 

Instalarea necesită următoarele unelte, în funcţie de adezivul şi amorsa ce 

se va utiliza: ruletă, foarfece, cuţit ascuţit, perie, rolă pentru îmbinări, 

recipient pentru diluarea adezivului în vederea amorsării, unealtă de 

amestecare, solvent (illbruck AW421), pistol aplicator. În anumite cazuri, 

benzi adezive pentru fixarea temporară a membranelor. 

Pregătirea suprafeţei 

• Suprafaţa substratului trebuie să fie uscată, degresată, lipsită de praf şi 

particule libere ce ar putea afecta aderenţa în mod negativ. 

• Pe suprafeţele poroase, utilizaţi o amorsă (ex. beton, cărămidă, gips). 

Dacă este necesar, utilizaţi izopropanol pentru a degresa membrana. 

Tipul şi starea substratului poate determina alegerea adezivului. 

• Mai exact, pentru substraturi poroase se recomandă Adezivul de contact 

CT113, iar pentru substraturile neporoase se recomandă Adezivul pastă 

OT015; totuşi, în funcţie de caracteristicile reale ale substratului, poate fi 

folosit oricare din cei doi adezivi, de ex. pentru plăcile din fibrociment, 

poate fi folosit oricare dintre adezivi. Pentru sfaturi specifice, vă rugăm 

consultaţi Departamentul de Asistenţă Tehnică al Temad. 

• Dacă utilizaţi membrana EPDM ME220 cu benzi dublu-adezive, poate fi 

necesar să folosiţi o amorsă pe substratul poros, umed, prăfuit sau 

atunci când temperatura ambiantă este de < 5°C. În aceste cazuri, 

utilizaţi amorsă butilică şi bituminoasă ME901 sau ME902 (aplicată cu 

peria, respectiv, prin pulverizare). 

Folosirea adezivului de contact CT113 ca amorsă 

• Atunci când utilizaţi adezivii CT113 sau OT015 poate fi necesară sau 

benefică folosirea unei amorse. 

• Folosiţi ca amorsă adeziv de contact CT113 diluat cu solvent AW421, în 

raport de 2-3 părţi AW421:1 parte CT113, ca volum. 

• Aplicaţi amorsă pe substratul poros cu ajutorul unei perii sau al unei role 

pe întreaga suprafaţă de lipit (vezi Fig. 1). 

• Adezivul poate fi aplicat doar după ce amorsa s-a uscat complet 

(aproximativ 10 - 30 min). 

• Utilizaţi un recipient separat pentru diluarea amorsei şi nu turnaţi 

niciodată materialul rămas înapoi în recipientul illbruck CT113! 

• Rata de consum este de aprox. 0,5 kg / 3,5 m2. 

• Utilizarea unei amorse pe materialele poroase nu doar îmbunătăţeşte 

aderenţa ci şi reduce consumul de adeziv 

şi prelungeşte substanţial timpul de prelucrare, ceea ce este un avantaj 

în particular la temperaturile ridicare de aplicare.

 

Informaţii tehnice  

Proprietate Metodă de 
testare 

Rezultat 

Rezistenţă la întindere DIN 53504 >6,5 MPa 

Alungire  250% 

Modul la 300% DIN 53504 >5 MPa 

Rezistenţă UV DIN 53504 Excelentă 

Factor de rezistenţă la 

vapori de apă (valoare µ) 

DIN 52615 32.000 

Permeabilitate vapori 

umezeală (valoare sd) 

 gros. 0,7 mm 22,4 m 

Etanşeitate la aer EN 12207 > Clasa 4 

Etanşeitate la apă EN 12208 > Clasa 9A 

Rezistenţă la acţiunea 

vântului 

EN 12210 > Clasa 3 

Rezistenţă la perforare 

dinamică 

EN 12691 etanş (perforare 10 mm) 

Rezistenţă la perforare 

statică 

EN 12730 >250 N 

Clasa de aprindere DIN 4102 B2 

Rezistenţă la temperatură  de la - 30°C la + 150°C 

Temperatură de aplicare  de la + 5°C la + 35°C 
Depozitare  A se depozita în condiţii uscate, ferit de 

razele soarelui, între +5°C şi +25°C. 
Durata de depozitare  Nelimitată, atunci când se depozitează 

conform recomandărilor, în ambalajul 

original nedesfăcut. 

Dimensiuni garnitură 

 Adâncime minimă a canelurii 

Tip garnitură (mm) Lăţime canelură (mm) 
K01 Aprox. 6,5 Aprox. 3-5 

K02 Aprox. 4,0 Aprox. 5-7 

K03 Aprox. 4,0 Aprox. 7-10 

K04 Aprox. 4,0 Aprox. 13-15 
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Membrană EPDM 

Aplicare 

• Lăţimea membranei trebuie stabilită ţinând cont pe deplin de detaliul de 

faţadă sau de fereastră, inclusiv laturile interioare şi exterioare ale 

îmbinării de conexiune. 

• Soluţia finală trebuie să ţină întotdeauna cont de cerinţele din proiect, de 

dilatarea structurilor, sarcina de încărcare şi dificultatea de aplicare a 

produselor individuale. 

• Lăţimea de suprapunere recomandată între membrane şi materialele 

poroase (beton, cărămidă etc.) este de minim 100 mm. 

• Lipirea pe materiale poroase (de asemenea, materiale neporoase 

rezistente la solventul adezivului) se obţine de obicei utilizând adeziv de 

contact CT113 aplicat cu peria sau rola într-un strat uniform pe AMBELE 

suprafeţe de lipit (a se vedea Fig. 2). 

• După aplicarea adezivului, lăsaţi să se usuce (aproximativ 10-15 min, 

testând dacă este uscat la atingere). Acest lucru este foarte important 

pentru a asigura o bună aderenţă. După perioada de uscare, ambele 

suprafeţe de lipit trebuie conectate, iar stratul superior al membranei 

trebuie apăsat ferm utilizând o rolă pentru îmbinări. 

• În cazul unor benzi mai grele (mai late), este posibil să fie nevoie ca 

membrana să fie fixată temporar până când se obţine o capacitate 

suficientă de încărcare a adezivului (a se vedea Fişa tehnică). 

• Pentru a obţine o aplicare mai rapidă, uşoară şi economică, vă 

recomandăm să utilizaţi adezivul pastă OT015 atunci când lipiţi 

membrana pe materiale neporoase (vezi Fig. 3). 

• Adezivul este furnizat în ambalaj de plastic de 600 ml (salam) pentru 

aplicare cu pistolul, ceea ce reduce riscul contaminării accidentale a 

suprafeţelor din jur şi reducere pierderile datorate irosirii produsului. 

• Adezivul de contact CT113 este de asemenea potrivit pe materialele 

neporoase în cazul unor cerinţe de întărire mai rapidă sau de aplicare pe 

verticală, în cazurile în care este necesară aderenţă imediată (aprox. 

60% performanţa iniţială de încărcare). Lăţimea de suprapunere 

recomandată între membrane şi materialele neporoase este de aprox. 

20-30 mm. 

• Pentru buiandrugi, se recomandă să utilizaţi o bordură de siguranţă, 

împreună cu o suprapunere de minim 100 mm a membranei pentru a 

preveni infiltraț iile cauzate de apa ce se scurge (cel mai des, un 

buiandrug al unei ferestre sau faţade a structurilor cu armătură ventilate, 

înainte de acoperirea unei îmbinări de conexiune). 

• Etanşeizaţi latura superioară a bordurii la un unghi de 45° utilizând 

adezivul pastă OT015 (vezi Fig. 4) 

• Atunci când selectaţi o versiune cu garnituri a ME220, alegeţi opţiunea 

corespunzătoare pentru a se potrivi unei caneluri corespunzătoare din 

profilul ferestrei. 

• Atunci când utilizaţi benzi dublu-adezive ME220, fixaţi membrana pe 

cadru cu ajutorul benzii acrilice (transparente) şi pe substratul 

construcţiei cu bandă butilică (citiţi comentariile de mai sus cu privire la 

pregătirea substratului). 

• Indiferent de metoda de lipire, asiguraţi-vă că membrana este aşezată 

fără a fi tensionată şi toate liniile/zonele de aplicare a adezivului trebuie 

să fie consolidate cu ajutorul unei role pentru îmbinări. 

Reţineţi 

Pentru etanşeizarea finală a suprapunerilor şi conexiunilor între 

membrane, utilizaţi adeziv pastă OT015. Conexiunile membranelor la 

foliile de hidroizolaţie pe bază de asfalt sau PVC trebuie realizate printr-o 

placă metalică de tranziţie. 

Este posibil ca adezivii de membrană de mai sus să nu fie compatibili cu 

aceste materiale, ceea ce poate inhiba eficienţa privind etanşeitatea la 

apă necesară. Consultaţi biroul de vânzări pentru mai multe sfaturi. 

Atunci când lipiţi membrana pe spumă stirenică sau similară, trebuie 

utilizat adezivul OT008. Aplicarea adezivului OT008 se face conform 

indicaţiilor de mai sus valabile pentru OT015. Totuşi, înainte de utilizare 

trebuie făcut un test de compatibilitate. 

Această fişă de date trebuie citită în legătură cu acelea aferente 

adezivului(ilor) ce se vor utiliza (OT015, OT008 sau CT113). 

Măsuri de siguranţă şi sănătate 
Înainte de utilizare trebuie citită şi înţeleasă Fişa de securitate a 
produsului. 

 

 

 

Fig 1: Aplicare amorsă Fig 2: Aplicare adeziv de 

contact CT113 

Fig 3: Aplicare adeziv pastă 

OT015 

Fig 4: Etapă finală - Etanşeizare de 

siguranţă cu Adeziv pastă 

OT015 

Asistenţă tehnică: TEMAD deţine o echipă de Reprezentanţi experimentaţi 
care oferă consultanţă în selectarea şi recomandarea produselor. 
Garanţie: produsele tremco illbruck sunt produse cu respectarea unor 
standarde de calitate rigide.  
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru informaţiile furnizate în această 
broşură, cu toate că sunt publicate cu bună credinţă şi considerate a fi corecte. 

tremco illbruck Ltd. îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile produsului 
fără notificare prealabilă, în conformitate cu Politica societăţii privind 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea continue. 

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa 
practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor în 
care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea 
asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea 
produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru 
informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
SC TEMAD CO SRL, Şos. Cristianului, nr. 12, Braşov, 500053, tel. 
0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro 
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