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PROPRIETĂŢI / ÎNTREBUINŢARE 
MEM Strat preliminar pe bază de bitum 
reprezintă un strat special intermediar 
bituminos pentru aderenţă, care nu conţine 
solvenţi şi care poate fi folosit ca substrat 
pentru aplicarea finală a soluţiei hidroizolante 
MEM pentru membranele bituminoase pentru 
acoperişuri. Stratul suport bituminos MEM 
conţine o substanţă adezivă special creată 
pentru aderenţa ulterioară a soluţiilor de 
hidroizolare MEM. Se obţine astfel o lipire 
optimă între stratul MEM hidroizolant şi 
substrat.  
MEM Strat preliminar pe bază de bitum 
este un strat lichid cu proprietăţi de penetrare 
în substraturile absorbante.  
Datorită proprietăţilor sporite de aderenţă, 
MEM Strat preliminar pe bază de bitum 
poate fi folosit şi pentru acoperirea altor plăci 
de bitum, straturi sau izolări cu bitum, cum ar 
fi de exemplu straturile groase de bitum. 
MEM Strat preliminar pe bază de bitum 
leagă resturile de praf de la suprafaţă şi 
asigură aderenţa următorului strat 
hidroizolant MEM sau a celorlaltor tipuri de 
izolări bituminoase.  
 
 

 
Fiind o amorsă pentru aderenţă, MEM Strat 
preliminar pe bază de bitum nu are calităţi 
de izolare. Potrivit pentru folosirea pe zidării 
orizontale sau verticale în exterior. Poate fi 
folosit pe materialele obişnuite cum ar fi 
betonul, betonul poros, mortarul, cărămizile, 
pietrele de calcar pudra, pietrele de beton 
uşor sau blocurile de beton, tencuiala de 
calcar sau ciment. 
 
SUBSTRAT ŞI APLICARE  
Substratul trebuie să fie nivelat şi rezistent la 
sarcini, curăţat de praf, urme de ulei, gudron, 
smoală, impurităţi, şape mai vechi sau 
straturi care ar putea afecta aderenţa.  
Pentru verificare, treceţi cu mâna peste 
suprafaţa care urmează să fie tratată. Astfel, 
nu au voie să se desprindă resturi şi nici 
mâna nu trebuie să se murdărească sever.  
Printr-un test de zgâriere, verificaţi capacitata 
portantă a substratului, orificii etc.  
Reparaţi zidăriile, fisurile, orificiile cu mortarul 
cauciucat MEM, cu soluţia de etanşare a 
zidăriilor MEM. Înainte de a continua alte 
tratamente, permiteţi materialului să se 
usuce. 
Substratul nu trebuie să prezinte bavuri sau 
neuniformităţi ascutiţe. Îndepartaţi bavurile şi 
neuniformităţile ascuţite. Substratul trebuie sa 
fie uscat. 
Aplicaţi MEM Strat preliminar pe bază de 
bitum folosind pensule, perii, role sau 
echipament de stropire, însa nu deosebit de 
aspre.  
MEM Strat preliminar pe bază de bitum 
trebuie să fie complet uscat înainte de 
aplicarea stratului de soluţie hidroizolantă 
MEM sau a altor straturi bituminoase. În 
funcţie de temperatură şi condiţiile meteo, 
timpul de uscare poate varia, spre exemplu la 
20°C stratul hidroizolant MEM poate fi aplicat 
după 6-12 ore. Se va aplica prin presare pe 
aceste dungi. 
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CONSUM  
În funcţie de caracterul absorbant al 
substratului circa 250 - 300 ml/m². 
 
COMPOZIŢIE  
Emulsie bituminoasă.   
 
TEMPERATURA DE APLICARE 
Înainte de utilizarea stratului suport de bitum 
MEM  nu-l depozitaţi la temperaturi mai mici 
de +5°C. Aplicarea este posibilă la o 
temperatură a substratului cuprinsă între 
+5°C şi +25°C.  
 
DATE TEHNICE 
Culoare: maro închis 
Stare: lichidă 
Miros: slab, specific 
Densitate: ca. 1,0 g/cm³ 
Valoare pH: ca. 11 
Valoarea limită UE pentru produs (Cat. 
A/i):140g/l (2007)/ 140 g/l (2010). Acest 
produs conţine maxim 1g/l VOC. 
 
CURĂŢARE 
Uneltele pot fi curăţate cu înlocuitor de 
terebentină.    
 
PROTECŢIA MUNCII 
Atenţie la indicaţiile de pe ambalaj şi de pe 
fişele tehnice de siguranţă referitoare la 
riscuri şi siguranţa muncii. 
Se vor respecta măsurile de protecţie 
obişnuite în cazul manevrării de substanţe 
chimice.  
Conţine: alfa, alfa’, alfa’’ –TRIMETHYL- 1, 3, 
5-TRIAZIN- 1, 3, 5 (2H, 4H, 6H)-
TRIETHANOL; Poate cauza reacţii alergice. 
Fişa tehnică de siguranţă poate fi pusă la 
dispoziţie pentru utilizatorii profesionişti. 
 
DEPOZITARE 
MEM Strat preliminar pe bază de bitum 
trebuie depozitat în spaţii uscate, ferite de 
îngheţ, iar înainte de folosire, temperatura de 
depozitare trebuie să fie mai mare de +5°C. 
În recipientele originale şi respectând 
condiţiile de depozitare, MEM Strat 
preliminar pe bază de bitum poate fi păstrat 
minim 12 luni. Feriţi de radiaţiile solare 
directe. 
 


