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SORTIMENT DE BITUM,
FĂRĂ SOLVENT 

Soluţii pentru 
hidroizolaţii MEM



       

Produsele pe bază de bitum MEM -
te conving de la bun început.

Vântul, zăpada, ploaia şi soarele creează probleme, în timp, casei dumneavoastră. 
În special în pivniţă sau pe acoperiş apar deteriorări şi infi ltraţii care trebuie 
neapărat înlăturate. Dacă, de exemplu umiditatea pătrunde în zidărie, aceasta 
atrage după sine apariţia mucegaiului şi necesitatea de a încălzi suplimentar 
– ducând în fi nal la costuri de întreţinere mai mari (deoarece încăperile cu 
pereţi umezi necesită mai multă energie pentru a ajunge la temperatura 
dorită, decât încăperile uscate).

Uşuraţi-vă munca.
Dacă vreţi să luaţi reparaţiile în propriile mâini, atunci este mai sim-
plu, mai efi cient şi nepoluant utilizând sortimentul de bitum fără 
solvent MEM. Acesta oferă protecţie perfectă şi este potrivit pentru 
etanşarea ideală şi repararea acoperişului, a pardoselii şi a pivniţei.

Etanşare perfectă fără utilizarea solventului.
De 35 ani, MEM dezvoltă produse noi şi valoroase pentru meşterii casei. 
Obiectivul principal este compatibilitatea cu mediul şi durabilitatea. MEM a 
renunţat defi nitiv la solvent în procesul de fabricaţie 
a produselor pe bază de bitum. Astfel, aplicarea 
produselor nu afectează mediul şi nici sănătatea 
oamenilor întrucât nu degajă miros şi nu există 
pericol de explozie.
Logo-ul MEM este o garanţie a implicării active 
pentru dezvoltarea de soluţii prietenoase cu mediul.
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Dacă întimpinaţi difi cultăţi în aplicarea produselor MEM puteţi să ne contactaţi la: 

0268 506 108 sau să ne scrieţi un e-mail la: offi ce@temad.ro
Pentru alte informaţii despre produse şi aplicatii practice vă invităm să vizitaţi pagina 

noastră web: www.temad.ro.

Telefoane utile

A company of
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1    Hidroizolare pentru acoperişul plan: 
 – MEM Grund bituminos pentru membrane 
    termosudabile
 – MEM Soluţie pe bază de bitum pentru 
    hidroizolarea acoperişurilor
 – MEM Soluţie pe bază de MS Polimeri pentru 
    hidroizolarea teraselor, băilor, bucătării, 
    fundaţii şi acoperişuri
 – MEM Strat preliminar pe bază de bitum 
     

2  Hidroizolare pentru subsoluri:
 – MEM Soluţie bituminoasă pentru hidroizolarea 
    fundaţiilor
 – MEM Soluţie bituminoasă pentru hidroizolarea 
    fundaţiilor, pentru umidităţi normale ale solului 
 – MEM Soluţie pe bază de MS Polimeri pentru 
    hidroizolarea teraselor, băilor, bucătăriilor, 
    fundaţiilor şi acoperişuri

 
3  Produse de lipire şi etanşare pentru acoperişuri:

 – MEM Masă de şpaclu pe bază de bitum pentru 
    reparaţii la acoperişuri 
 – MEM Adeziv bituminos la rece pentru lipirea 
    membranelor bituminoase  
 – MEM Adeziv bituminos pentru lipirea şindrilelor 
    bituminoase 

 – MEM Sigilant pentru rosturi, crăpături, reparaţii 
    la acoperişuri
 – MEM Soluţie pe bază de MS Polimeri pentru hidro-
    izolarea teraselor, băilor, bucătăriilor, fundaţiilor 
    şi acoperişuri
 – MEM Bandă bituminoasă

4  Etanşări în zonele de îmbinare: 
 – MEM Bandă bituminoasă
 – MEM Sigilant pentru rosturi, crăpături, reparaţii 
    la acoperişuri
 – MEM Soluţie pe bază de MS Polimeri pentru hidroi-
    zolarea teraselor, băilor, bucătăriilor, fundaţiilor 
    şi acoperişurilor

5  Etanşări la balcoane şi terase:
 – MEM Sigilant pentru rosturi, crăpături, reparaţii la 
    acoperişuri 
 – MEM Grund bituminos pentru membrane termosudabile 
 – MEM Adeziv bituminos la rece pentru lipirea membranelor
    bituminoase 
 – MEM Soluţie pe bază de MS Polimeri pentru   
    hidroizolarea teraselor, băilor, bucătăriilor, fundaţii 
    şi acoperişuri

6  Reparaţii în locurile cu mici scurgeri:
 – MEM Soluţie etanşeizantă pe bază de acril 
    pentru reparaţii exterioare
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               Gama de produse MEM pe bază de bitum
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CONSULTANŢĂ PENTRU CLIENŢI.

La MEM, consultanţa începe înainte de cumpărare: vizitaţi CASA-MEM pe 
www.mem.de. Acolo puteţi naviga uşor prin încăperi şi puteţi găsi soluţii la 
problemele din casă precum şi recomandări de produse. În acest fel, puteţi 
de exemplu să afl aţi totul despre combaterea mucegaiului de pe pereţii 
interiori sau despre etanşarea perfectă a pereţilor exteriori ai pivniţei. 
Vizitaţi-ne acasă!

Internet



       Subsoluri, pivniţe

MEM Soluţie bituminoasă pentru hidroizolaţii fundaţii
 
MEM Soluţie bituminoasă bicomponentă pentru 
hidroizolarea fundaţiilor 

Pivniţa unei case este în contact permanent cu umiditatea solului. De aceea, zona 
aceasta trebuie neapărat protejată pentru a împiedica formarea igrasiei. Cu MEM 
Soluţie bituminoasă pentru hidroizolarea fundaţiilor şi cu MEM Soluţie bituminoasă 
bicomponentă pentru hidroizolarea fundaţiilor care se usucă extrem 
de rapid, sunteţi în siguranţă în ce priveşte 
protecţia la umiditate.

PUTEŢI „USCA” COSTURILE RIDICATE DE 
ENERGIE

Cu MEM Soluţie bituminoasă pentru hidroizolarea fundaţiilor 
şi MEM Soluţie bituminoasă bicomponentă 
pentru hidroizolarea fundaţiilor nu numai că 
uscaţi pereţii dar aduceţi şi o contribuţie 
semnifi cativă la diminuarea costurilor de 
încălzire. Pe scurt: Nu este umiditate, nu 
sunt costuri mari la energie!
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Pentru toate lucrările care necesită un timp scurt de uscare, vă recomandăm MEM 
SOLUŢIE BITUMINOASĂ BICOMPONENTĂ PENTRU HIDROIZOLAREA FUNDAŢIILOR. 
Este ideală pentru subsoluri, pivniţe, beciuri ale clădirilor de locuinţe 
sau de producţie, pentru garaje subterane, balcoane şi terase. 

Avantajele soluţiei bicomponente faţă de cea monocomponentă:
• Se întăreşte după 1-2 zile;
• Rezistă după scurt timp la ploaie.
 
Consum: aprox. 4,3 - 5,8 kg/m2    Ambalaj: 30 kg

Construcţiile vechi cu fundaţii afectate sau etanşate necorespunzător precum şi pereţii 
exteriori ai beciurilor pot fi  renovaţi cu MEM SOLUŢIE BITUMINOASĂ PENTRU 
HIDROIZOLAREA FUNDAŢIILOR.

• Strat gros de bitum, de înaltă calitate, umplut cu polistiren şi armat cu fi bre;
• Corespunde normelor în vigoare DIN 18195 şi este adecvat pentru protecţie împotriva 
 umidităţii solului precum şi împotriva apei de infi ltraţie;
• Pentru hidroizolarea profesională a pereţilor exteriori;
• Pentru acoperirea crăpăturilor;
• Rezistă la săruri dizolvate şi la mucegai;
• Adecvată pentru fi xarea plăcilor de izolaţie (din polistiren).

Consum: aprox. 3,7 - 4,9 l/m2     Ambalaj: 12 l, 28 l

Etanşarea pereţilor exteriori ai fundaţiilor
MEM Soluţie bituminoasă pentru hidroizolarea 
fundaţiilor

Etanşarea rapidă a pereţilor exteriori ai fundaţiilor
MEM Soluţie bituminoasă bicomponentă pentru hidro-
izolarea fundaţiilor

            

d ţiil

Subsoluri, pivniţe



     

NECESAR
Materiale: MEM Strat preliminar pe bază de bitum, MEM Soluţie bituminoasă 
pentru hidroizolarea fundaţiilor respectiv MEM Soluţie bituminoasă bicomponentă 
pentru hidroizolarea fundaţiilor, plasă de fi bră de sticlă. 
Scule: bidinea, şpaclu de gletuit, şpaclu de aplicare, cuţit (cutter) şi o masină de 
găurit cu dispozitiv de amestecare lent pentru MEM Soluţie bituminoasă 
bicomponentă pentru hidroizolarea fundaţiilor.

PAŞI DE URMAT
1  Curăţaţi stratul suport de orice urmă de praf. Astupaţi crăpăturile deschise cu 
 un mortar de reparaţie.
2  După ce aţi grunduit stratul suport cu MEM Strat preliminar pe bază de bitum 
 (A), puteţi aplica MEM Soluţie bituminoasă pentru hidroizolarea fundaţiilor/ 
 MEM Soluţie bituminoasă bicomponentă pentru hidroizolarea fundaţiilor (B).
3  În continuare, în stratul încă proaspăt, se presează uşor plasa de fi bră de sticlă (C).
4  După uscarea primului strat se aplică cu şpaclul încă un strat de MEM Soluţie 

 bituminoasă pentru hidroizolarea fundaţiilor (D).
5  Pentru o protecţie optimă la deteriorare este recomandat să aplicaţi suplimentar 
 o membrană alveolată sau plăci de polistiren fi xate cu MEM Soluţie bituminoasă 
 pentru hidroizolarea fundaţiilor (E). Tot la fel de efi cientă ar fi  montarea unui 
 dispozitiv de drenare.
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• Utilizat pentru pregătirea stratului suport în vederea aplicării straturilor de 
 hidroizolaţii pe bază de bitum, fără solvenţi sau/şi a masei de şpaclu;
• Adecvat şi pentru pregătirea suprafeţelor pentru aplicarea 
 adezivului bituminos la rece;
• Capacitate de pătrundere bună în stratul de bază poros;
• Asigură aderenţă optimă.

Consum: aprox. 100 – 200 ml/m2          

Ambalaj: 5 l, 10 l

Aderenţă optimă

MEM Strat preliminar pe bază de bitum 
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Chiar şi în cazul unui sol mai puţin umed pot să apară deteriorări ale fundaţiei sau 
ale pereţilor pivniţelor sau subsolurilor. Cu MEM SOLUŢIE BITUMINOASĂ PENTRU 
HIDROIZOLAREA FUNDAŢIILOR – PENTRU UMIDITĂŢI NORMALE ALE SOLULUI 
această zonă este protejată optim. 

• Emulsie bituminoasă;
• Pentru hidroizolarea suprafeţelor de beton, tencuială şi 
 fundaţii afl ate în contact cu solul;
• Protejează împotriva umidităţii din sol;
• Rezistă la substanţe naturale care atacă betonul.

Consum: aprox. 220 – 250 ml/m2

Ambalaj: 1 l, 5 l, 10 l

Izolare împotriva umidităţii dintr-o singură aplicare
MEM Soluţie bituminoasă pentru hidroizolaţii fundaţii – 
pentru umidităţi normale ale solului

Subsoluri, pivniţe
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NECESAR
Materiale: MEM Strat preliminar pe bază de bitum, MEM Soluţie bituminoasă 
pentru hidroizolarea fundaţiilor - pentru umidităţi normale ale solului. 
Scule: rolă sau bidinea.

PAŞI DE URMAT
1  Suprafaţa trebuie să fi e uscată şi curată. Pentru un rezultat optim se va grundui 
 în prealabil cu MEM Strat preliminar pe bază de bitum.
2  Aplicaţi cu o rolă, pensulă sau o bidinea, MEM Soluţie bituminoasă pentru 
 hidroizolarea fundaţiilor - pentru umidităţi normale ale solului.
3  Sunt necesare trei straturi, de aceea aplicaţi încă un strat de MEM Soluţie 

 bituminoasă pentru hidroizolarea fundaţiilor - pentru umidităţi normale ale solului.

Atenţie: stratul proaspăt aplicat poate fi  afectat de ploaie sau chiar spălat. După 
izolarea fundaţiilor pe exterior, este necesară protejarea cu o membrană de 
protecţie, înainte de umplerea cu pământ.
Pietrişul şi molozul nu sunt adecvate pentru umplutură.

RECOMANDARE:
MEM Soluţie bituminoasă pentru 
hidroizolarea fundaţiilor - pentru 
umidităţi normale ale solului poate 
fi  utilizată şi pentru protecţia 
stâlpilor de gard împotriva 
putrezirii.



În orice casă există locuri prin care umezeala din exterior poate să pătrundă în 
interior. MEM WATER STOP SOLUŢIE MS POLIMER PENTRU HIDROIZOLAREA 
TERASELOR BĂILOR, BUCĂTĂRIILOR, FUNDAŢIILOR ŞI ACOPERIŞURILOR se 
bazează pe tehnologia MSP fi ind un procedeu inovativ universal de etanşare care 
împiedică pătrunderea umezelii.  

• Posibilităţi multiple de utilizare;
• Rapid, simplu, sigur;
• Fără bitum, fără silicon, fără solvent
• Etanşeaza imediat;
• Nu trebuie protejat de umezeală în timp ce 
 se întăreşte;
• Poate fi  aplicată şi pe substraturi umede;
• Strat elastic protector de lungă durată;
• Peste această hidroizolaţie se poate aplica gresie sau faianţă;
• Acoperă crăpături de până la 10 mm;
• Se poate folosi şi pentru etanşarea construcţiilor, conform DIN 18195.

Consum: aprox. 2,3 kg/m2 (pentru aplicarea în două straturi)
Ambalaj: 290 ml-cartuş, 1 kg, 6 kg, 14 kg

Certificare GEV-EMICODE†.

MEM WATER STOP SOLUŢIE MS POLIMER PENTRU HIDROIZOLAREA 
TERASELOR BĂILOR, BUCĂTĂRIILOR, FUNDAŢIILOR ŞI ACOPERIŞURILOR a fost 
catalogat conform EMICODE® EC 1 R ca având emisii de carbon foarte scăzute. 
Criteriile pentru catalogarea privind emisiile poluante au fost stabilite de Uniunea 
pentru controlul materialelor din construcţii şi al adezivilor, numită pe scurt GEV. 
GEV efectuează anual verifi cări prin sondaj printr-un institut de cercetări independent. 
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Etanşare pentru toate situaţiile
MEM WATER STOP Soluţie MS Polimer pentru 
hidroizolarea teraselor, băilor, bucătăriilor, 
fundaţiilor şi acoperişurilor

 ce 

e;

ica gresie sauu fffaiaiaiiaanananţăţăţăţă;;

strucţiilor, conform DIN 118181999919555.55.5.

Subsoluri, pivniţe



NECESAR
Materiale: MEM Soluţie MS Polimer pentru hidroizolarea teraselor, băilor, 
bucătăriilor, fundaţiilor şi acoperişurilor. 
Scule: rolă, bidinea sau pensulă.

PAŞI DE URMAT
1  Aplicaţi, cu o bidinea sau cu o rolă, MEM Soluţie MS Polimer pentru hidroizo-  
 larea teraselor, băilor, bucătăriilor, fundaţiilor şi acoperişurilor, fără grunduire 
 prealabilă (A).

2  După aproximativ 6 ore, când s-a format un fi lm stabil, puteţi aplica următorul 
 strat (B). La o temperatură de +20° C suprafaţa se poate considera uscată 
 după 24 ore.
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Consum: aprox. 2,3 kg/m2 (pentru aplicarea 
în două straturi) 

Ambalaj: 14 kg

Alte posibilităţi de utilizare ale MEM Soluţie MS Polimer 
pentru hidroizolarea  teraselor, băilor, bucătăriilor, fundaţiilor 
şi acoperişurilor 

• Reparaţia acoperişurilor plane, coşurilor de fum şi rigolelor;
• Hidroizolare sub gresie în încăperi cu umezeală;
• Etanşări la balcoane şi terase.

MEM Soluţie MS Polimer autonivelantă pentru 
hidroizolarea teraselor, băilor, bucătăriilor, 
fundaţiilor şi acoperişurilor

Subsoluri, pivniţe



13

Chiar şi o mică fi sură trebuie să dispară
MEM Soluţie etanşeizantă pe bază de acril 
pentru reparaţii exterioare
La o casă există nenumărate zone critice prin care apa poate să pătrundă în zidărie. 
Chiar şi scurgerile mici pot cauza în scurt timp deteriorări serioase.
Un ajutor în acest sens vă oferă MEM SOLUŢIE ETANŞEIZANTĂ PE BAZĂ DE ACRIL 
PENTRU REPARAŢII EXTERIOARE.

• Masă de etanşare, durabilă, recomandată pentru întreaga casă;
• Acoperă crăpăturile;
• Hidroizolează pe loc – chiar dacă este aplicată pe timp de ploaie, 
 zăpadă sau ger;
• Ramforsată cu dralon şi cu fi bre de carbon;
• Poate fi  aplicată prin pensulare sau cu şpaclul;
• Se utilizează la exterior;
• Rezistenţă la raze UV, nu conţine bitum, 
 gudron şi azbest.

Consum: 2 kg/m2 în funcţie de grosimea 
            stratului           

Ambalaj: 375 ml, 750 ml, 4 l

NECESAR
Materiale: MEM Soluţie etanşeizantă pe bază de acril pentru reparaţii exterioare,
iar pentru îmbinări deosebit de complicate utilizaţi plasă din fi bră de sticlă. 
Scule: pentru crăpături mari şi rosturi recomandăm o pensulă sau un şpaclu.

PAŞI DE URMAT
1  În afară de polistiren se poate etanşa simplu şi fără mare 
 efort orice suport.
2  Suportul pe care se aplică trebuie să fi e curat şi degresat.
3  Îndepărtaţi elementele ce se pot desprinde.
4  MEM Soluţie etanşeizantă pe bază de acril pentru reparaţii exterioare 
 va fi  amestecată bine înainte de întrebuinţare.
5  Aplicarea se va face fără a fi  diluată în prealabil, în strat gros, 
 cu o pensulă lată.
6  Crăpăturile adânci vor fi  reparate cu plasă din fi bră de sticlă, apoi se 
 aplică MEM Soluţie etanşeizantă pe bază de acril pentru reparaţii exterioare.
7  La crăpături mai mari se va folosi plasă din fi bră de sticlă pentru consolidare.
8  După uscare se poate aplica, în situaţii critice un al doilea strat.

a

Repararea crăpăturilor şi fi surilor
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Zonele de îmbinare ale rigolelor, învelitorilor, serelor s.a. sunt de cele mai multe 
ori greu accesibile şi de aceea greu de etanşat. Pentru aceste cazuri MEM 
BANDĂ BITUMINOASĂ este soluţia fl exibilă şi sigură. Banda de culoarea 
plumbului sau aluminiului se potriveşte excelent cu suportul.

• Bandă bituminoasă autoadezivă;
• Adecvată şi pentru etanşarea burlanelor, ferestrelor de mansardă etc.;
• Disponibilă în diverse dimensiuni;
• Aderenţă foarte bună;
• Flexibilă;
• Rezistenţă la raze UV şi intemperii.

Ambalaj: 7,5 cm x 10 m, 10 cm x 7,5 m, 
10 cm x 10 m, 15 cm x 10 m, 7,5 cm x 1 m, 10 cm x 1 m

Pentru îmbinări la acoperiş

MEM Bandă bituminoasă

Acoperișuri



NECESAR
Materiale: MEM Bandă bituminoasă. Dacă suportul este poros se grunduieşte în 
prealabil cu MEM Strat preliminar pe bază de bitum. 
Scule: cutter, rolă de presare.

PAŞI DE URMAT
1  Suportul de aplicare trebuie să fi e uscat, curat şi fără urme de grăsime. Pentru 
 un rezultat mai bun se poate grundui cu MEM Strat preliminar pe bază de bitum.
2  Pentru a aplica MEM Bandă bituminoasă fără cute trebuie să îndepărtaţi folia de 
 protecţie pe măsura aplicării.
3  În continuare presaţi cu o cârpă sau cu o rolă pe locul lipit. MEM Bandă bituminoasă 

 trebuie să se suprapună cel putin 2,5 cm.
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Acoperişul fi nisat cu folii sau membrane bituminoase tinde să se deterioreze în 
timp din cauza intemperiilor. MEM SOLUŢIE PE BAZĂ DE BITUM PENTRU 
HIDROIZOLAREA ACOPERIŞURILOR este mijlocul ideal pentru protecţie, menţinere 
şi regenerare a suprafeţelor bituminoase pentru a deveni iar netede şi fl exibile. 

• Membrană bituminoasă;
• Protejează şi repară stratul de bitum deteriorat de intemperii;
 şi uşor sfărâmicios de pe acoperiş;
• Rezistă la substanţele naturale care atacă betonul;
• Nu este recomandată pentru acoperişurile
 realizate din membrane PVC.

Consum: aprox. 220 – 250 ml/m2 

Ambalaj: 1 l, 5 l, 10 l

Acoperişuri ca noi
MEM Soluţie pe bază de bitum pentru
hidroizolarea acoperişurilor

NECESAR
Materiale: MEM Strat preliminar pe bază de bitum, MEM Soluţie pe bază de bitum 
pentru hidroizolarea acoperişurilor, eventual MEM Masă de şpaclu pe bază de bitum 
pentru repararea acoperişurilor. 
Scule: rolă sau bidinea.

PAŞI DE URMAT
1  Suprafaţa pe care se aplică trebuie să fi e uscată şi curată. Crăpăturile vor fi    
 reparate mai întâi cu MEM Masă de şpaclu pe bază de bitum pentru repararea 
 acoperişurilor. Pentru rezultate optime, se va grundui în prealabil cu MEM Strat 
 preliminar pe bază de bitum.
2  În continuare, aplicaţi MEM Soluţie pe bază de bitum pentru hidroizolarea 
 acoperişurilor cu rola sau bidineaua.
3  În total sunt necesare trei straturi, de aceea aplicaţi un al doilea strat de MEM 

 Soluţie pe bază de bitum pentru hidroizolarea acoperişurilor.

Atenţie: stratul proaspăt aplicat poate fi  deteriorat sau chiar spălat de ploaie. 
De aceea, trebuie protejat până la uscarea completă a acestuia.
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Pentru un suport perfect
MEM Grund bituminos pentru membrane
termosudabile

Înainte de aplicarea Grundului bituminos pentru membrane termosudabile, stratul 
suport trebuie pregătit corespunzător.

• Realizează o pregătire a suprafeţelor ce urmează a fi  tratate cu 
 produse pe bază de bitum;
• Indicat pentru suporturi absorbante, minerale;
• Indicat pentru suport din beton, şapă, mortar, 
 masă de etanşare, tencuială etc.

Consum: aprox. 100 – 200 ml/m2          

Ambalaj: 5 l

NECESAR
Materiale: MEM Grund bituminos pentru membrane termosudabile. 
Scule: pensulă, rolă sau bidinea.

PAŞI DE URMAT
1  Stratul suport trebuie să fi e uscat, curat şi degresat.
2  Aplicaţi MEM Grund bituminos pentru membrane termosudabile cu pensula, 
 rola sau bidineaua.
3  După uscarea completă a grundului, se poate trece la aplicarea membranelor 

 bituminoase.
4  Înainte de aplicarea membranelor bituminoase, citiţi indicaţiile producătorului.
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Reparaţii profesionale
MEM Masă de şpaclu pe bază de bitum pentru 
repararea acoperişurilor 

Din cauza intemperiilor sunt necesare deseori, mai ales în zona acoperişului, lucrări 
de reparaţii.  MEM MASĂ DE ŞPACLU PE BAZĂ DE BITUM PENTRU REPARAREA 
ACOPERIŞURILOR  este ideală pentru repararea crăpăturilor, rupturilor şi găurilor 
din învelitori precum şi din straturile de bitum.

• Masă pentru reparaţii şi şpăcluit pe bază de bitum;
• Pentru suprafeţe orizontale şi verticale;
• Soluţie îmbunătăţită prin polimerizare;
• Se poate aplica foarte uşor.

Consum: aprox. 1,4 kg/m2 pe fi ecare 
         mm grosime strat
Ambalaj: 1 kg, 4 kg, 7 kg

NECESAR
Materiale: MEM Strat preliminar pe bază de bitum; MEM Masă de şpaclu pe bază de 
bitum pentru repararea acoperişurilor. 
Scule: şpaclu, mistrie şi bidinea pentru aplicare.

A B C

Acoperișuri
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PAŞI DE URMAT
1  Stratul suport trebuie să fi e uscat, curat şi degresat. Pentru rezultate optime, 
 se grunduieşte în prealabil cu MEM Strat preliminar pe bază de bitum.
2  Se aplică MEM Masă de şpaclu pe bază de bitum pentru repararea acoperişurilor 
 cu ajutorul unui un şpaclu sau cu mistria. Pentru evitarea formării pungilor de 
 aer, se recomandă aplicarea straturilor mai groase în mai multe treceri cu 
 interval de timp pentru uscare, între ele.
3  Pungile de aer deja formate pot fi  tăiate, marginile îndreptate, 

 şpăcluite (A) apoi din nou închise (B).
4  În continuare şpăcluiţi marginile (C). Atenţie: este indicat ca masa de 

 şpaclu aplicată să fi e mereu netedă.

Pentru un suport perfect
MEM Adeziv bituminos la rece pentru lipirea 
membranelor bituminoase

La lipirea membranelor bituminoase pe acoperiş, alegerea adezivului potrivit este 
hotărâtoare. MEM ADEZIV BITUMINOS LA RECE PENTRU LIPIREA MEMBRANELOR 
BITUMINOASE este ideal pentru fi xarea fâşiilor sau suprafeţelor întregi de membrane 
sau folii bituminoase. 

• Lipeşte membranele şi foliile bituminoase de acoperiş, 
 atât între ele cât şi pe beton;
• Calitate profesională;
• Lipire rapidă încă de la început;
• Recomandat pentru acoperişuri cu inclinaţie de max. 5°;
• Formarea peliculei se realizează după 60 minute.

Consum: aprox. 600 – 800 g/m2

Ambalaj: 800 g, 3 kg, 6,5 kg

RECOMANDARE:
Pentru îmbinări este indicat cartuşul 
MEM Sigilant pentru rosturi, crăpături, 
reparaţii la acoperişuri.



NECESAR
Materiale: MEM Strat preliminar pe bază de bitum; MEM Adeziv bituminos la rece 
pentru lipirea membranelor bituminoase. 
Scule: perie pentru bitum, bidinea sau şpaclu.

PAŞI DE URMAT
1  Stratul suport trebuie să fi e uscat şi curat. Pentru rezultate optime se grunduieşte 
 cu MEM Strat preliminar pe bază de bitum.
 Important: La acoperişurile din lemn lipiţi doar suprapunerea membranelor   
 bituminoase. Prima foaie (membrană) se va bate în cuie.
2  Turnaţi MEM Strat preliminar pe bază de bitum şi întindenţi cu o perie specială de 
 bitum sau cu o bidinea. Pentru acoperişurile care nu au o margine de reţinere, 
 turnaţi cantităţi mici astfel încât materialul să nu curgă sau să nu picure pe jos. 
 Lucraţi, de exemplu, prin aplicarea în puncte sau fâşii.
3  În continuare, întindeţi membranele cu grijă pentru a nu forma pungi de aer,   
 suprapunând 5 cm. Se apasă uşor sau se aplică o greutate.
4  Şpăcluiţi îmbinările cu MEM Adeziv bituminos la rece pentru lipirea membranelor 
 bituminoase.

20

RECOMANDARE:
DERULAŢI MEMBRANELE DE CARTON BITUMINOS 
ÎNAINTE DE POZIŢIONARE, PENTRU A UŞURA 
APLICAREA LOR ULTERIOARĂ.

Acoperișuri
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Pentru fi xare foarte puternică
MEM Adeziv bituminos pentru lipirea şindrilelor 
bituminoase

La lipirea elementelor de şindrilă din bitum, a plăcilor izolatoare din polistiren sunt 
necesare doar cantităţi mici de adeziv, care vor fi  dozate cu exactitate. Aceasta se rezolvă 
cu cartuşul MEM ADEZIV BITUMINOS PENTRU LIPIREA ŞINDRILELOR BITUMINOASE. 

• Adeziv special pe bază de bitum pentru aplicarea 
 şindrilei bituminoase, a foliilor bituminoase 
 precum şi a plăcilor izotermice necaşerate,
• Lipire iniţială puternică;
• Adeziv pe bază de bitum, modifi cat prin dispersie;
• Există posibilitatea repoziţionării la scurt timp 
 de la aplicare.

Consum: în funcţie de necesităţi
Ambalaj: 445 g

PAŞI DE URMAT
1  Suportul pe care se aplică trebuie să fi e uscat şi curat. Pentru rezultate optime 
 se grunduieşte cu MEM Strat preliminar pe bază de bitum.
2  Aplicaţi MEM Adeziv bituminos pentru lipirea şindrilelor bituminoase pe suportul 
 de bază.
3  În continuare aplicaţi materialul ce trebuie lipit şi apăsaţi uşor.

Ş

e;
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Ghid de utilizare a produselor pentru hidroizolaţii MEM

Denumire produs Compoziţie

Domeniu de utilizare

Ambalare
Fundaţii 

Fundaţii 
izolate cu 
polistiren 

Beciuri 
Zidărie

exterioară
Zidărie

interioară

Băi, cabine 
sanitare, 
cabine
de duş

Bucătării Terase Acoperişuri
Beton, 
Beton 
poros 

MEM Soluţie bituminoasă 
pentru hidroizolarea 
fundaţiilor

Emulsie bituminoasă 

fără solvenţi, cu adaos 

de granule de polistirol 

şi întărită cu fi bre

   28l; 12l 

MEM Soluţie bituminoasă 
pentru hidroizolarea 
fundaţiilor - pentru 
umidităţi normale ale solului

Emulsie bituminoasă 

fără solvenţi,  cu latex
    1l; 5l; 10l 

MEM Strat preliminar pe 
bază de bitum

Emulsie bituminoasă 

pentru aderenţă, fără 

solvenţi

    5l; 10l 

MEM Soluţie MSP pentru 
hidroizolare terase, băi, 
bucătării, fundaţii şi 
acoperişuri

Soluţie pe bază de MSP, 

nu conţine bitum sau 

solvenţi

       
290ml; 

1kg; 6kg; 

14kg



MEM Masă de şpaclu pe bază 
de bitum pentru reparaţii la 
acoperişuri

Soluţie pe bază de 

bitum îmbunătăţită cu 

polimeri


1kg; 4kg; 

7kg


MEM Grund bituminos 
pentru membrane 
termosudabile

Emulsie bituminoasă pe 

bază de dispersii, fără 

solvenţi

  5l; 10l 

MEM Adeziv bituminos la 
rece pentru lipirea 
membranelor bituminoase

Adeziv de dispersie pe 

bază de bitum
 

800g; 3kg; 

6,5kg

MEM Adeziv bituminos 
pentru lipirea şindrilelor 
bituminoase

Adeziv bituminos 

pentru lipirea la rece
 445g

MEM Soluţie pe bază de 
bitum pentru hidroizolarea 
acoperişurilor

Soluţie de etanşare pe 

bază de bitum şi latex
  1l; 5l; 10l

MEM Masă de reparaţii pe 
bază de bitum pentru 
acoperişuri

Masă de etanşare pe 

bază de bitum, fără 

solvenţi

  

MEM Sigilant pentru rosturi, 
crăpături, reparaţii la 
acoperişuri

Masă bituminoasă cu 

conţinut de fi bre, fără 

solvenţi

  300ml 

MEM Soluţie etanşeizantă pe 
bază de acril pentru reparaţii 
exterioare

Soluţie etanşeizantă pe 

bază de acril şi solvenţi
 

375ml; 

750ml
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Strat suport

Consum

Unelte folosite la aplicare

Mortar Zidărie Gresie Cărămidă
Tencuială 
din calcar 

sau ciment

Piatră, 
piatră de 

calcar
Lemn Metal

Carton 
bitumi-

nos
Polistiren Bidinea Perie Rolă Pensulă

Pompă 
de 

stropit
Şpaclu

Mistrie, 
fi er de 

glet

Pistol 
de 

silicon

   
3,7 - 4,9 

l/mp
  

 
220 - 250 

ml/mp
  

    
250 - 300 

ml/mp
    

       2,3 kg/mp    

      1,4 kg/mp  

  
100 - 200 

ml/mp
  

600 - 800 

g/mp
  




220 - 250 

ml/mp

 1 kg/mp  

         

          2 l/mp  



Importator unic și distribuitor MEM
Sediul central:
500053 Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 12 
Tel.: 0268 506 108, Fax: 0268 419 340
e-mail: office@temad.ro, www.temad.ro 

Filiala Baia Mare
437225, Comuna Recea, 
Str. Aeroportului nr. 15
tel.: 0262–217 448
email: baiamare@temad.ro

Filiala București
077025, Bragadiru, Ilfov, Str. Centurii nr. 5-7 
tel.: 021–312 27 45
email: bucuresti@temad.ro

Filiala Buzău
120118 , Şoseaua Brăilei nr. 4
tel.: 0238–723 181
email: buzau@temad.ro

Filiala Călărași 
910021, Str. Oborului nr. 3
tel.: 0242–311 495
email: calarasi@temad.ro

Filiala Cluj
407042, Loc. Sânnicoară, Comuna Apahida
Str. Clujului nr. 61
tel.: 0264–403 300, fax: 0264–416 266
email: cluj@temad.ro

Filiala Constanța
900155, Str. Celulozei nr. 6
(incinta PALAS)
tel.: 0241–584 404, fax: 0241–584 440
email: constanta@temad.ro

Filiala Craiova
200207, Str. Brestei nr. 156
tel.: 0251–599 851
email: craiova@temad.ro

Filiala Deva 
330182, Calea Zarandului nr. 256 A
tel.: 0254–235 088
email: deva@temad.ro

Filiala Oradea
417360, Loc. Oșorhei nr. 388
tel.: 0259–430 043
email: oradea@temad.ro

Filiala Piatra-Neamț
610202, Str. Nordului nr. 11
tel.: 0233–230 490
email: piatraneamt@temad.ro

Filiala Pitești
110174, Piteşti, DN 65 B, zona autostradă, 
Centrul comercial Idea Deco
tel.: 0248–250 390
email: pitesti@temad.ro

Filiala Sibiu
550135, Str. Distribuţiei nr. 3/5
tel.: 0269–243 826
email: sibiu@temad.ro

Filiala Timișoara
307285, Loc. Moșniţa Nouă nr. 387
tel.: 0256–393 300, 0256–393 301
email: timisoara@temad.ro

Distribuitor Dinamic92 Piatra Neamț
610168, Str. Muncii nr. 1
tel.: 0233–237 268; 0233–237 269
email: offi  ce@dinamic92.ro

Distribuitor Duplifi x Ploiești
100070, Str. Marin Mehedinţeanu nr. 3-5
tel.: 0344–118 247
email: viorelrovel@yahoo.com

TEMAD CO S.R.L.
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