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PROPRIETĂŢI / ÎNTREBUINŢARE  
MEM Soluţie etanşeizantă pe bază de acril 
pentru reparaţii exterioare este potrivită 
pentru izolarea spaţiilor rămase neizolate sau 
a scurgerilor, în special pentru problemele 
care apar la acoperişuri şi acoperişuri plane.  
MEM Soluţie etanşeizantă pe bază de acril 
pentru reparaţii exterioare asigură aderenţă 
pe toate suprafeţele obişnuite de plăci 
bituminoase, materiale de construcţii pe bază 
de ciment fibros, smoală, aluminiu, cupru, 
zinc, piatră, cărămidă, beton, gresie, material 
sintetic, lemn, însă nu pe styropor şi PE. 
MEM Soluţie etanşeizantă pe bază de acril 
pentru reparaţii exterioare izolează fisurile 
de până la 10 mm, este rezistentă la UV, nu 
conţine bitum, smoală sau azbest şi este 
aderentă pe suprafeţele ude/umede. 
 
MOD DE ACŢIONARE 
MEM Soluţie etanşeizantă pe bază de acril 
pentru reparaţii exterioare este pregătită 
pentru aplicarea directă, fiind un produs 
realizat pe bază de răşină naturală şi 
sintetică. MEM Soluţie etanşeizantă pe 
bază de acril pentru reparaţii exterioare 
este armată cu fibre de dralon şi carbon.  
 

MEM Soluţie etanşeizantă pe bază de acril 
pentru reparaţii exterioare formează un 
strat hidroizolant imediat după aplicare, care 
se întăreşte şi la temperaturi de –5°C şi 
ceaţă. 
 
SUBSTRAT ŞI APLICARE  
Curăţaţi suprafaţa de murdărie, muşchi, 
grăsimi, ulei. Suprafeţele mate trebuie periate 
până când acestea devin aspre.  
Înainte de aplicare, amestecaţi bine produsul  
cu ajutorul unei pensule sau a unui şpaclu 
aplicaţi nedizolvat, în strat gros. 
După uscare (circa 2 ore) poate fi aplicat un 
al doilea strat, dacă este cazul.  
Fisurile deschise trebuie reparate în prealabil. 
În cazul fisurilor mai mari recomandăm 
folosirea plasei de fibră de sticlă. 
În funcţie de condiţiile atmosferice, suprafaţa 
poate fi tratată în continuare după 12-24 ore 
şi poate fi acoperită cu vopsea acrilică spre 
exemplu, sau cu o şapă de beton, mortar, 
adeziv pentru gresie.  
Pentru terase circulabile, peste ultimul strat 
se recomandă aplicarea de nisip de cuarţ sau 
ardezie. Accesul pe suprafaţa tratată este 
posibil după 1-2 zile. 
 
CONSUM  
Cca. 2 l/m² 
 
TEMPERATURA DE APLICARE 
Între  -5°C şi + 38°C. 
 
COMPOZIŢIE 
Soluţie de etanşare, conţine solvent. 
 
DATE TEHNICE  
Stare: păstoasă 
Culoare: gri 
Miros: de solvent 
Densitate: 1,28 g/cm³ 
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CURĂŢARE 
Uneltele de lucru pot fi curăţate cu diluant 
nitro.    
 
PROTECŢIA MUNCII 
Conform prevederii 91/155CEE acest produs 
se supune obligativităţii de marcare. Acordaţi 
atenţie indicaţiilor privind riscurile şi măsurile 
de siguranţă înscrise pe etichetele produsului 
şi în fişa de securitate a acestuia. 
 
DEPOZITARE 
MEM Soluţie etanşeizantă pe bază de acril 
pentru reparaţii exterioare trebuie păstrată 
în condiţii uscate şi ferite de îngheţ. 
Materialul nefolosit trebuie păstrat în 
recipientele originale. 
În recipientele originale şi prin păstrarea 
condiţiilor corespunzătoare de depozitare, 
MEM Soluţie etanşeizantă pe bază de acril 
pentru reparaţii exterioare poate fi păstrată 
circa 24 de luni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


