
Informaţii tehnice MEM® Sigilant pentru rosturi, crăpături 
reparaţii la 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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CARACTERISTICI \ MOD DE 
ÎNTREBUINŢARE  
MEM Sigilant pentru rosturi, crăpături, 
reparaţii la acoperişuri este o masă 
bituminoasă cu conţinut de fibre, care nu 
conţine solvenţi, destinată reparării fisurilor, a 
rosturilor, canelurilor etc, potrivită pentru 
izolarea racordurilor dintre coşurile de fum şi 
zidărie, a antenelor de pe acoperiş şi a 
desprinderilor zidăriilor. 
MEM Sigilant pentru rosturi, crăpături, 
reparaţii la acoperişuri asigură aderenţă pe 
aproape toate tipurile de substraturi. 
 
SUBSTRAT ŞI APLICARE   
Substratul trebuie să fie fix, curat, uscat, 
degresat şi protejat împotriva îngheţului.  
Pentru creşterea aderenţei se recomandă 
aplicarea în prealabil a unui strat de grund 
bituminos MEM. 
După uscarea completă a stratului suport, se 
poate aplica sigilantul pentru rosturi, crăpături  
 
 

 
 
şi de izolare a acoperişurilor, cu ajutorul 
echipamentului de aplicare, respectiv un 
pistol pentru silicon. În acest sens se va 
realiza o tăietură în vârful filetat, iar folia de 
protecţie din spate va trebui înţepată cu un 
obiect ascuţit. Duza de material plastic va 
trebui scurtată la diametrul dorit şi înfiletată. 
 
CONSUM  
Un cartuş este suficient pentru circa 3ml, la o 
secţiune a rostului de 10x10 mm. 
 
COMPOZIŢIE  
Soluţie de etanşare pe bază de dispersii 
apoase. 
 
DATE TEHNICE 
Culoare: negru 
Stare: păstoasă 
Miros: slab 
Densitate: 1,3 g/cm³ 
 
CURĂŢARE 
Uneltele trebuie curăţate cu benzină şi 
înlocuitor de terebentină.  
 
PROTECŢIA MUNCII 
Conform directivelor CE / legii privind 
subsţanele 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. 
 
 
 


