
Informaţii tehnice MEM® Masă de reparaţii pe bază  de bitum pentru 
hidroizolaţii acoperişuri 

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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Masă de reparaţii pe bază  
de bitum pentru hidroizolaţii acoperişuri 
 
 

 
 
 

CARACTERISTICI  /  MOD DE 
ÎNTREBUINŢARE  
MEM Masă de reparaţii pe bază de bitum 
pentru acoperişuri  este o masă 
bituminoasă care nu conţine solvenţi, 
recomandată pentru repararea orificiilor de 
scurgere mari şi mici de pe acoperiş, pentru 
repararea pungilor de aer formate în 
învelişurile mai vechi ale acoperişului. 
MEM Masă de reparaţii pe bază de bitum 
pentru acoperişuri are o aderenţă deosebită 
pe plăcile din ciment cu fibre, beton, bitum 
etc. 
 
SUBSTRAT ŞI APLICARE   
Substratul trebuie să fie fix, portant, fară fisuri 
sau rupturi deschise, bavuri sau resturi 
toxice, praf, impuritaţi, resturi de mortar, etc.  
Suprafeţele substraturillor absorbante, 
minerale trebuie tratate în prealabil cu un 
strat de grund bituminos MEM. 
Aplicaţi Masa de reparaţii cu mistria sau cu 
spaclul. Suprafetele foarte expuse, canturile, 
trebuie întărite cu plasă din fibră de sticlă, ce  
 
 
 
 

 
 
se aplică după primul strat de soluţie 
bituminoasă, urmand apoi să fie aplicat al 
doilea strat de masă de reparaţii. 
Suprafaţa proaspat izolată trebuie protejată 
împotriva îngheţului şi umezelii pană la 
uscarea totală. Uscarea depinde de substrat, 
de grosimea stratului de izolaţie şi de 
condiţiile meteo. 
 
CONSUM  
1 kg/m² pentru fiecare mm grosime. 
 
TEMPERATURA DE APLICARE  
Între +5°C şi + 35°C, dar nu în condiţii de 
ploaie. 
 
DATE TEHNICE 
Culoare: negru 
Stare: păstoasă 
Miros: de bitum 
Densitate: 1,0 g/cm³ 
 
CURĂŢARE 
Uneltele trebuie curăţate cu benzină şi 
înlocuitor de terebentină.  
 
PROTECŢIA MUNCII 
Conform directivelor CE/ legii privind 
substanţele periculoase, acest produs nu 
este supus obligaţiei de marcare. Se vor lua 
măsurile de protecţie obişnuite în cazul 
manevrării de substanţe chimice. 
 
DEPOZITARE 
Sigilantul MEM de izolare a acoperişurilor şi 
rosturilor trebuie păstrat în recipientele 
originale. Prin respectarea condiţiilor 
corespunzatoare de depozitare, aceasta 
poate fi păstrat minim 12 luni. 
 
 


