
Hidroizolare cu soluţii MS Polymer 
pentru toate tipurile de aplicaţii

Hidroizolarea fundațiilor

Hidroizolarea acoperişurilor plane  

Hidroizolarea acoperişurilor şi 
teraselor necirculabile

Reparaţii acoperişuri în zonele  
cu mici scurgeri 

Tratamente de eliminare a apei din 
pereţii afectaţi de umezeală 



Vântul, zăpada, ploaia şi soarele creează probleme, în timp, casei dumneavoastră.  
În special în pivniţă sau pe acoperiş apar deteriorări şi infiltraţii 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 final la 
costuri de întreţinere mai mari (deoarece încăperile cu pereţi umezi necesită mai multă 
energie pentru a ajunge la temperatura dorită, decât încăperile uscate).

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

       Ghid de utilizare a produselor pentru hidroizolaţii MEM

Denumire produs Compoziție

Domeniu de utilizare

Ambalare

Strat suport

Fundații
Fundații 

izolate cu 
polistiren

Beciuri
Zidărie 

exterioară
Zidărie 

interioară

Băi, cabine 
sanitare, 

cabine de duş
Bucătării Terase Acoperișuri

Beton, 
Beton 
poros

Mortar

MEM Soluţie bituminoasă 
pentru hidroizolarea
fundaţiilor

Emulsie bituminoasă
fără solvenţi, cu  adaos 
de granule de polistirol 
şi întărită cu fibre

   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 
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 hidroizolaţii
acoperişuri

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 fibre, 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

Zidărie Gresie Cărămidă
Tencuială 
din calcar 

sau ciment

Piatră, 
piatră de 

calcar
Lemn Metal

Carton 
bituminos

Polistiren Bidinea Perie Rolă Pensulă
Pompă 

de stropit
Șpaclu

Mistrie,
fier 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  
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Soluţie pe bază de MS Polimer cu posibilităţi multiple de utilizare.  
Nu conţine bitum, silicon, solvenţi. Etanşeizează imediat. Nu trebuie 
protejată de umezeală în timpul întăririi. Poate fi aplicată şi pe 
substraturi umede. Formează un strat elastic, protector, de lungă durată.

Hidroizolare cu soluţii MS Polimer pentru toate tipurile de aplicaţii: subsoluri, acoperişuri 
plane, terase necirculabile, balcoane, hidroizolare sub placările de gresie şi faianţă în băi, 
bucătării şi terase

Cod Denumire Buc./bax Consum

700107 MEM Soluție MSP hidroizolații băi, bucătării, terase 290ml c502 12
aprox. 2 
kg/m²

700109 MEM Soluție MSP hidroizolații băi, bucătării, terase 6kg c504 1

700110 MEM Soluție MSP hidroizolații băi, bucătării, terase 14kg c508 1

= valabil pe Comandă speCială

Fă-ți munca mai ușoară!

Dacă vreţi să luaţi reparaţiile în propriile mâini, atunci este mai simplu, mai eficient 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

Obiectivul principal este compatibilitatea cu mediul şi durabilitatea. MEM a
renunţat definitiv 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.

SoluţiE MS PoliMEr PEntru HidroizolarEa 
tEraSElor, băilor, bucătăriilor, 
Fundaţiilor şi acoPErişurilor
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Amorsă bituminoasă ce se utilizează pentru pregătirea 
suprafeţelor ce urmează a fi tratate cu produse pe bază 
de bitum. Indicată pentru suporturi absorbante, minerale, 
suporturi din beton, şapă, mortar, masă de etanşare, tencuială.

Hidroizolarea acoperişurilor plane - repararea cartonului bituminos

Cod Denumire Buc./bax Consum

700114 MEM Grund bituminos membrane termosudabile 5l c741 4
aprox. 100 - 200 

ml/m²

Hidroizolarea fundațiilor

Strat gros de bitum, de înaltă calitate, cu conţinut de granule 
din polistiren şi armat cu fibre. Indicat pentru hidroizolarea 
profesională a pereţilor exteriori şi pentru acoperirea crăpăturilor. 
Adecvată şi pentru fixarea plăcilor de izolaţie din polistiren. 
Rezistă la sărurile din apă şi la mucegai.

Cod Denumire Consum

700100 MEM Soluție bituminoasă hidroizolații 
fundații 12l c401

aprox. 3,7 - 4,9 l/m²
700101

MEM Soluție bituminoasă hidroizolații 
fundații 28l c400

Emulsie bituminoasă indicată pentru hidroizolarea suprafeţelor 
de beton, tencuială şi fundaţii aflate în contact cu solul, în 
cazul zonelor cu umidităţi normale ale solului. Membrana este 
rezistentă la substanţele naturale care atacă betonul.

Cod Denumire Buc./bax Consum

700102
MEM Soluție bituminoasă hidroizolații fundații 
umidități normale ale solului 1l c823

6

aprox. 220 - 250 ml/m²700103
MEM Soluție bituminoasă hidroizolații fundații 
umidități normale ale solului 5l c824

1

700104
MEM Soluție bituminoasă hidroizolații fundații 
umidități normale ale solului 10l c740

1

Grund bituMinoS PEntru MEMbranE 
tErMoSudabilE 

SoluţiE bituMinoaSă PEntru 
HidroizolarEa Fundaţiilor

SoluţiE bituMinoaSă PEntru 
HidroizolarEa Fundaţiilor PEntru 
uMidităţi norMalE alE Solului
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rEcoMandarE:

dErulaţi MEMbranElE 
dE carton bituMinoS 
ÎnaintE dE PoziţionarE, 
PEntru a Facilita 
aPlicarEa lor 
ultErioară.

Adeziv special pe bază de bitum pentru aplicarea şindrilei bituminoase, a 
foliilor bituminoase precum şi a plăcilor izotermice necaşerate. Lipirea iniţială 
este puternică, există posibilitatea repoziţionării la scurt timp după aplicare.

Cod Denumire Buc./bax Consum

700118
MEM Adeziv bituminos pentru lipirea șindrilelor 
bituminoase  445g c734

12 în funcţie de necesităţi

Adeziv bituminos utilizat pentru lipirea membranelor şi a foliilor 
bituminoase pe acoperiş, între ele, cât şi pe beton. Lipirea este rapidă 
încă de la început iar formarea peliculei se realizează după 60 min. 
Recomandat pentru acoperişuri cu o înclinaţie de maxim 5˚.

Cod Denumire Buc./bax Consum

700115
MEM Adeziv bituminos la rece pentru lipirea membranelor 
bituminoase 800g c826

6

aprox. 
600 - 800 

g/m²
700116

MEM Adeziv bituminos la rece pentru lipirea membranelor 
bituminoase 3kg c827

4

700117
MEM Adeziv bituminos la rece pentru lipirea membranelor 
bituminoase 6,5kg c828

4

adEziv bituMinoS PEntru liPirEa 
şindrilElor bituMinoaSE

adEziv bituMinoS la rEcE PEntru 
liPirEa MEMbranElor bituMinoaSE
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Membrană bituminoasă ce protejează şi repară stratul de bitum deteriorat de 
intemperii şi uşor sfărâmicios de pe acoperiş. Este rezistentă la substanţele 
naturale ce atacă betonul. Nu este recomandată pentru acoperişurile realizate 
din membrane PVC.

Cod Denumire Buc./bax Consum

700119 MEM Soluție bituminoasă hidroizolații acoperișuri 1l c820 6
aprox. 200 - 
250 ml/m²

700120 MEM Soluție bituminoasă hidroizolații acoperișuri 5l c821 4

700121 MEM Soluție bituminoasă hidroizolații acoperișuri 10l c739 1

Soluţie bituminoasă fără solvenţi utilizată pentru pregătirea 
stratului suport în vederea aplicării straturilor hidroizolante 
pe bază de bitum şi/sau a masei de şpaclu, precum şi pentru 
pregătirea suprafeţelor în vederea aplicării adezivului 
bituminos la rece. Capacitatea bună de pătrundere în stratul 
suport poros asigură o aderenţă optimă.

Hidroizolarea acoperişurilor plane şi a teraselor necirculabile

Cod Denumire Buc./bax Consum

700105 MEM Strat preliminar pe bază de bitum 5l c431 4
aprox. 100 - 200 ml/m²

700106 MEM Strat preliminar pe bază de bitum 10l c432 6

Masă pentru reparat şi şpăcluit pe bază de bitum, îmbunătăţită prin 
polimerizare. Este ideală pentru repararea crăpăturilor, rupturilor şi 
găurilor din învelitori, precum şi din straturile de bitum. Se poate 
aplica atât pe suprafeţe orizontale, cât şi pe cele verticale.

Cod Denumire Buc./bax Consum

700111 MEM Masă șpaclu bituminoasă reparații acoperișuri 1Kg c829 6
aprox. 1,4 

kg/m²
700112 MEM Masă șpaclu bituminoasă reparații acoperișuri 4Kg c830 4

700113 MEM Masă șpaclu bituminoasă reparații acoperișuri 7Kg c831 4

SoluţiE PE bază dE bituM PEntru 
HidroizolarEa acoPErişurilor

Strat PrEliMinar PE bază dE bituM

MaSă dE şPaclu PE bază dE bituM 
PEntru rEPararEa acoPErişurilor
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reparaţii acoperişuri în zonele cu mici scurgeri

Masă bituminoasă cu conţinut de fibre, fără solvenţi, destinată reparării fisurilor, 
a rosturilor, canelurilor etc. Potrivită pentru izolarea racordurilor dintre coşurile 
de fum şi zidărie, a antenelor de pe acoperiş şi a desprinderilor de zidărie.

Masă de etanşare ramforsată cu dralon şi fibre de carbon, destinată reparaţiilor 
în zonele critice. Hidroizolează pe loc, chiar dacă este aplicată pe timp de ploaie, 
zăpadă sau ger. Rezistentă la raze UV, nu conţine bitum, gudron sau azbest.

Cod Denumire Buc./bax Consum

700123 MEM Sigilant pt rosturi, crăpături 300ml c735 12 în funcţie de necesităţi

Cod Denumire Buc./bax Consum

700124 MEM Soluție etanșeizantă pe bază de acril 375ml c220 8 2 kg/m² în funcţie de 
grosimea stratului700125 MEM Soluție etanșeizantă pe bază de acril 750ml c221 12

Masă bituminoasă fără conţinut de solvenţi, recomandată pentru repararea 
orificiilor de scurgere mari şi mici de pe acoperiş sau pentru repararea 
pungilor de aer formate în învelişurile mai vechi ale acoperişului.

Cod Denumire Buc./bax Consum

700122
MEM Masă bituminoasă pentru reparații acoperișuri 
1kg c211

6
1 kg/m² pentru fiecare 

mm grosime

SiGilant PEntru roSturi, crăPături, 
rEParaţii la acoPErişuri

SoluţiE EtanşEizantă PE bază dE 
acril PEntru rEParaţii ExtErioarE

MaSă dE rEParaţii PE bază dE bituM 
PEntru acoPErişuri 
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tratamente de eliminare a apei din pereții afectați de umezeală

Soluție lichidă care prin injectarea în pereții afectați de umezeală 
formează o barieră permanentă, orizontală, care nu permite avansarea 
umidității pe înălțimea zidăriei. MEM Soluție pereți uscați se distribuie 
uniform datorită efectului de capilaritate al materialelor de construcție 
și prin colmatarea soluției se formează un film hidrofug. Potrivită 
pentru toate tipurile de zidărie: beton standard, zidărie calcaroasă, 
zidărie de cărămidă, atât la pereții interiori cât și la cei exteriori.

Cod Denumire Buc./bax

700126 MEM Solutie pereti uscati 10l c.030 1
700127 MEM Solutie pereti uscati 5l c.031 2

SoluţiE inJEctabilă PEntru PErEţi uScaţi

Mortar hidroizolant destinat finisării pereților tratați cu soluțiile 
destinate eliminării apei din pereții afectați de umezeală. Previne 
apariția și dezvoltarea mucegaiului, formează o peliculă rezistentă la 
apă, reducând capacitatea absorbantă, capilară a tencuielii formate.  
Se poate folosi atât la interior cât și la exterior.

Cod Denumire Buc./bax

700130 MEM Mortar hidroizolant 25kg c360 1

Mortar Hidroizolant

Pâlnii folosite la injectarea în pereți a Soluției MEM pentru pereți uscați. 
Mod de utilizare: Se îndepărtează vopseaua decorativă și tencuiala 
deteriorată. În partea inferioară a peretelui ce trebuie restaurat, la distanța 
de 10cm de la sol se dă primul rând de găuri. Găurile cu diametrul de 10 
-12mm se dau înclinat la un unghi de 30°- 40°, cu o adâncime de 2/3 din 
grosimea peretelui. La 5-6cm deasupra primului rând de găuri se va da un 
alt rând, similar cu primul. Este indicat ca găurile să fie intercalate. În găurile 
trasate anterior se introduc pâlniile prin care se toarnă soluția, astfel încât 
ea să pătrundă încet și să fie absorbită în perete. Se toarnă soluția până 
la saturația peretelui. Procesul de injectare durează între 6-14 zile. Dacă 
peretele este încă umed, uscarea acestuia începe numai după aplicarea 
barierei de tratare a pereților.

Cod Denumire Buc./bax

700021 MEM Palnie de umplere  set de 6 buc 4

PÂlniE dE inJEctarE a PErEţilor cu SoluţiE 
PEntru PErEţi uScaţi
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Asigură-te că umiditAteA nu-ţi vA creA probleme! 

ProtEcțiE MaxiMă ÎMPotriva uMidității. air Max.


