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Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in 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. Totusi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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PROPRIETĂŢI / ÎNTREBUINŢARE 
MEM Adeziv bituminos pentru lipirea 
şindrilelor bituminoase este un adeziv 
bituminos special pentru lipirea la rece a 
şindrilei, a membranelor bituminoase 
împotriva vaporilor, cât şi a plăcilor izolante 
nemascate.   
MEM Adeziv bituminos pentru lipirea 
şindrilelor bituminoase are o putere de 
adeziune  net mai mare fată de ceilalţi adezivi 
bituminoşi. 
 
SUBSTRAT ŞI APLICARE  
Substratul trebuie să fie stabil, curat, uscat şi 
fară urme de grăsime sau îngheţ. 
Pregătirea poate fi desfăşurată la o 
temperatură cuprinsă între +5°C  şi  +40°C. 
În cazul substraturilor poroase, se 
recomandă aplicarea în prealabil a unui strat 
de amorsă MEM Strat preliminar pe bază de 
bitum. 
 
 
 

 
După uscarea completă a stratului pregătitor, 
aplicaţi MEM Adeziv bituminos pentru 
lipirea şindrilelor bituminoase, folosind un 
pistol pentru silicon. Tăiaţi vârful filetului, 
scurtaţi duza de plastic la diametrul dorit şi 
înfiletaţi.  
Adezivul nu trebuie întins, ci aplicat în dungi,  
materialul care trebuie lipit, se va aplica prin 
presare pe aceste dungi. 
 
CONSUM  
În funcţie de necesitate. 
 
COMPOZIŢIE  
Dispersie apoasă pe bază bituminoasă. 
 
DATE TEHNICE 
Culoare: maro inchis 
Formă: păstoasă  
Miros: bituminos 
Densitate: 1,5 g/cm 
 
CURĂŢARE 
Curăţaţi uneltele cu benzină sau inlocuitor de 
terebentină. 
 
PROTECŢIA MUNCII 
Conform directivei CE/legea substanţelor 
periculoase, produsul nu este supus obligaţiei 
de marcare. Se vor respecta masurile 
generale de protecţie care se aplică în cazul 
manevrarii de produse chimice. La cerere 
sunt disponibile fişele tehnice de siguranţă 
pentru utilizatorii profesionisti.  
 
DEPOZITARE 
MEM Adeziv bituminos pentru lipirea 
şindrilelor bituminoase, poate fi păstrat 
minim 12 luni, în recipientul original, ferit de 
îngheţ.   
 
 
ELIMINAREA DEŞEURILOR 
Recipientele golite de continutul chimic pot fi 
predate punctelor de colectare a deseurilor în 
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vederea reciclării. Resturile de produs întărit 
pot fie eliminate ca deşeuri de şantier. 
 
 


