


CARTON ASFALTAT

METAL

BETONMORTAR

LEMN

Acoperişuri plane, balcoane şi terase 





avantaje

consum
1,4 - 2,5 kg/mp - aplicat în 2, 3 straturi



consum
1,2 - 1,5 kg/mp - aplicat în 2, 3 straturi



consum
1,2 - 1,5 kg/mp - aplicat în 3 straturi



consum
1,0 - 1,5 l/mp - aplicat în 1, 2 straturi



consum
0,3 - 1 kg/mp - aplicat în 1- 3 straturi - în 
funcţie de aplicaţie



consum
1,5 - 3kg/mp - aplicat în 2, 3 straturi



consum
0,12 - 0,25 kg/mp - aplicat în 1, 2 straturi



consum
0,4 - 0,5 kg/mp - aplicat în 2 straturi



consum
0,2 kg/mp - aplicat într-un strat cu
generozitate 



consum
0,3 - 0,4 kg/mp - aplicat în 2 straturi



consum
0,15 kg/mp - aplicat în 3 straturi





Amorse / Primere

710
                               este o amorsă poliure-
tanică transparentă, rigidă, cu putere mare 
de penetrare, monocomponentă şi cu uscare 
rapidă. Pe bază de solvenţi. 
Utilizată ca amorsă în aplicaţii de hidro-
izolaţie şi de etanşare pe suprafeţe absor-
bante, ca strat preliminar în hidroizolaţiile cu
                                      şi

710

avantaje
• Aplicare simplă (rolă sau pensulă)
• Uscare rapidă
• Putere mare de penetrare
• Fixare excelentă pe suprafeţe absorbante
• Rezistentă la apă în stare statică
• Oferă rezistenţă ridicată la întindere şi 
 la impact
• Rezistentă la căldură şi la îngheţ
• Împiedică formarea prafului
• Rezistentă la substanţe chimice

utilizări
     este utilizată în prin-
cipal ca amorsă pentru învelişurile de hi-
droizolaţie poliuretanice şi pentru materi-
alele poliuretanice de etanşare a îmbinărilor 
pe suprafeţe absorbante precum:

 Beton
 Mortar
 Gips
 Lemn etc.  

Poate fi  de asemenea folosită ca amorsă pe 
carton bituminos cu fi nisaj mineral, deoarece 
asigură o legătură foarte efi cientă între
minerale.

consum
200 gr/mp - aplicată într-un strat

250 270

710

            este o amorsă 
epoxidică bicomponentă transparentă, rigidă, 
pe bază de apă. 
Utilizată ca amorsă universală în aplicaţii de 
hidroizolaţie, etanşare şi de acoperire par-
doseli pe suprafeţe absorbante şi neabsor-
bante, ca strat preliminar în hidroizolaţiile cu          
                                      şi

avantaje
• Aplicare simplă (rolă sau pensulă)
• Fixare excelentă pe suprafeţe absorbante 
 şi neabsorbante
• Se poate aplica pe suprafeţe umede din 
 beton, fără a-şi pierde aderenţa
• Rezistentă la apă în stare statică
• Poate fi  diluată cu apă
• Oferă rezistenţă ridicată la întindere şi la 
 impact
• Rezistentă la căldură şi la îngheţ
• Împiedică formarea prafului
• Rezistentă la substanţe chimice

utilizări
                       este utiliza-
tă în principal ca amorsă pentru învelişuri 
de hidroizolaţie poliuretanice, materiale 
poliuretanice de etanşare pentru îmbinări 
şi învelişuri pentru pardoseli epoxidice pe 
suprafeţe neabsorbante, precum:

 Beton fi nisat/elicopterizat
 Metal (diverse)
 Asfalt 
 Carton bituminos
 Plăci ceramice
 Sticlă
 Învelişuri vechi pe bază de acril etc.  

Poate fi  utilizată şi ca înveliş pentru aderență 
între straturile învelişului, dacă se depăşeşte 
timpul dintre două aplicări ale hidroizolației.

consum
100-200 gr/mp - aplicată în 1, 2 straturi

250 270

AQUA PRIMER
AQUA PRIMER

AQUA PRIMER



Amorse / Primere

750
                                este o amorsă epoxidi-
că bicomponentă transparentă, rigidă, fără 
solvenţi, cu rezistenţă chimică şi mecanică 
ridicată.
Se întăreşte prin reacţia reticulară a celor 
două componente. Se foloseşte pentru amor-
sarea suprafeţelor ce urmează a fi  hidroizolate cu
    .

750

avantaje
• Aplicare uşoară
• Fixare excelentă pe suprafeţe
• Fără solvenţi
• Oferă rezistenţă ridicată la întindere şi 
 la impact
• Creează o barieră puternică împotriva 
 vaporilor

utilizări
     este utilizată în principal 
ca amorsă pentru învelişuri poliuretanice. 
Poate fi  folosită pe suprafeţe ca:

 Beton 
 Metal (diverse)
 Lemn
 Asfalt

consum
200-300 gr/mp - aplicată într-un strat 

300

750

         este un activator 
de aderenţă transparent, monocomponent 
ce activează chimic suprafeţele din sticlă şi 
emailate, oferind o aderenţă excelentă pentru 
învelişul ce urmează (                               ) . 
Pe bază de solvenţi. Se întăreşte prin reacţie 
cu solul şi cu umezeala din aer. 

TILE PRIMER
TILE PRIMER

avantaje
• Aplicare uşoară
• Fixare excelentă pe suprafeţe „difi cile” din 
 sticlă şi emailate
• Stabil la UV
• Uscare rapidă

utilizări
          este utilizat în 
principal ca activator de aderenţă (amorsă) 
pentru învelişurile poliuretanice 
          sau pe suprafeţe emailate 
neabsorbante precum:

 Plăci ceramice emailate
 Sticlă
 Cărămizi din sticlă etc.  

          poate fi  utilizat 
şi în combinaţie cu alte învelişuri poliureta-
nice MARIS POLYMERS.

consum
30-80 gr/mp - aplicat în 1, 2 straturi

TILE PRIMER

TILE PRIMER



Pânză de armare / Hidroizolaţie pentru 
acoperişuri, balcoane şi terase

                      este un material 
geotextil poliesteric, neţesut  (60-65 gr/m2). 
Se recomandă aplicarea în toate lucrările de 
hidroizolare cu produsele                        .

FABRIC
FABRIC

avantaje
• Aplicare uşoară
• Bună absorbţie şi compatibilitate cu
 învelişurile
• Rezistenţă excelentă la rupere
• Stabil la UV

utilizări
           se utilizează în prin-
cipal ca material textil de ranforsare, în com-
binaţie cu membranele de hidroizolaţie             
                         cu aplicare lichidă.   

Aplicat în combinaţie cu membranele de                         
                         hidroizolaţie cu aplicare 
lichidă pe: 

 întreaga suprafaţă de hidroizolat 
sau aplicat local pe:

 îmbinări perete-pardoseală
 îmbinări perete-perete
 în jurul ieşirilor conductelor şi a coşurilor 

 de fum
 domuri pentru lumini şi unităţi de aer 

 condiţionat 
 sifoane
 unghiuri de 90° C 
 îmbinări interioare de mişcare şi peste 

 fi suri etc. 

consum
Dacă se aplică pe întreaga suprafaţă, tre-
buie calculat un spaţiu de suprapunere de 
5-10 cm între benzile de material.

FABRIC

                             este o membrană lichidă 
monocomponentă, pe bază de poliuretan 
modifi cat, ce se aplică şi se întăreşte la rece, 
utilizată pentru hidroizolaţii de lungă durată.
După aplicare, soluţia                         
formează o membrană hidrofobă, cu capaci-
tate de hidroizolare de 100%, permanent elas-
tică, uniformă, fără îmbinări, ce protejează 
efi cient şi pe termen lung construcţii vechi şi noi.

avantaje
• Aplicare simplă (cu rola sau prin pulveri-
 zare cu spray fără aerosoli)
• Elasticitate ridicată şi permanentă;
• Nu conţine solvent (pe bază de apă)
• Formează o membrană uniformă fără 
 îmbinări
• Stabilă la radiaţii UV
• Potrivită pentru suprafeţe expuse
• Rezistentă la apă și îngheț 
• Îşi păstrează proprietăţile mecanice la o 
 temperatură cuprinsă între -20°C şi +80°C;
• Oferă permeabilitate vaporilor de apă 
• Aderenţă totală la suprafaţă, fără a 
 necesita o ancorare suplimentară
• Costuri scăzute de hidroizolare

utilizări
 Hidroizolarea acoperişurilor
 Hidroizolarea balcoanelor şi teraselor
 Hidroizolarea platformelor (punţilor)
 Hidroizolarea zonelor umede (sub plăci 

 ceramice)
 Hidroizolarea şi protecţia construcţiilor 

 din beton
 Hidroizolarea şi protecţia pereţilor din 

 gips-carton şi a plăcilor din ciment
 Protecţia izolaţiilor din spumă poliuretanică

consum
1 – 1,5 kg/mp aplicare în două sau trei 
straturi



Info

Notă:
Consumurile menţionate în această broşură se bazează pe o aplicare practică utilizând rola şi mistria pe o 
suprafaţă netedă în condiţii optime. Factori precum porozitatea suprafeţei, temperatura, umiditatea, metoda 
de aplicare şi fi nisajul dorit pot afecta consumul. 

Asistenţă tehnică:
TEMAD deţine o echipă de Reprezentanţi experimentaţi care oferă consultanţă în selectarea şi recomandarea 
produselor. 

Garanţie:
Soluţiile de hidroizolare MARIS POLYMERS® sunt produse cu respectarea unor standarde de calitate rigide.
MARIS POLYMERS® îşi rezervă dreptul de a modifi ca specifi caţiile produsului fără notifi care 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 diversi-
tatea 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.



Distribuitor: TEMAD CO SRL, 500053 Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 12 
Tel.: 0268 506 108, Fax: 0268 419 340 l office@temad.ro, www.temad.ro 

PREZENȚĂ DE SUCCES ÎN PESTE 70 ȚĂRI DIN ÎNTREAGA LUME


