
Informaţii tehnice MEM® grund bituminos pentru membrane 
termosudabile 
 

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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CARACTERISTICI / MOD DE 
ÎNTREBUINŢARE 
Prin tratatea substratului cu MEM Grund 
bituminos pentru membrane 
termosudabile, se asigură pregătirea optimă 
a suprafeţei pentru aplicarea ulterioară a 
şindrilelor şi membranelor  bituminoase 
termosudabile. 
Soluţie potrivită pentru substraturi din beton, 
şape, mortar, masă de izolaţie, tencuială etc. 
Produsul nu este potrivit pentru aplicarea pe 
suprafeţe din metal, plastic sau smoală. 
Produs destinat exclusiv folosirii în exterior.  
 
SUBSTRAT ŞI APLICARE   
Substratul trebuie să fie uscat, curat, fără 
urme de grăsime, trebuie să aiba capacitate 
portantă, curaţat de praf, smoală, straturi de 
vopsea mai vechi.  
Amestecaţi bine MEM Grund bituminos 
pentru membrane termosudabile şi aplicaţi 
cu o pensulă, rolă sau mistrie.  
Stratul aplicat trebuie să fie uscat complet 
înaintea aplicarea unui nou strat. În funcţie de 
temperatură şi condiţiile atmosferice, timpul 
de uscare poate varia.  
 
 
 

 
Până la uscare, suprafaţa tratată trebuie să 
protejată împotriva precipitaţiilor, a îngheţului 
sau acţiunea directă a radiaţiilor solare.  
Pentru aplicarea şindrilelor şi membranelor 
bituminoase termosudabile, respectaţi 
instrucţiunile producătorului. 
 
CONSUM  
Cca. 100 – 200 ml/m² 
 
TEMPERATURA DE APLICARE  
Între +5°C şi +35°C. 
 
COMPOZIŢIE  
Strat suport/primer, nu conţine solvenţi, 
emulsie bituminoasă pe bază de dispersii. 
 
DATE TEHNICE 
Stare: păstoasă (spre lichid) 
Culoare: negru 
Miros: slab, caracteristic  
Valoare pH: ca. 9-1 
Densitate: 1,0 g/cm³ 
 
CURĂŢARE 
Imediat după folosire, uneltele de lucru pot fi 
curăţate cu apă. 
 
PROTECŢIA MUNCII 
Respectaţi indicaţiile de pe etichetă şi fişele 
tehnice privind riscurile şi măsurile de 
siguranţă. 
 
DEPOZITARE 
MEM Grund bituminos pentru membrane 
termosudabile trebuie depozitat în spaţii 
uscate, ferite de îngheţ. Materialul nefolosit 
trebuie păstrat în recipientele originale, bine 
închise.  
În recipientele originale, bine închise şi prin 
respectarea condiţiilor de depozitare MEM 
Grund bituminos pentru membrane 
termosudabile poate fi păstrat minim 12 luni. 
 


