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LUCRARI PREGATITOARE STRAT SUPORT 

 

Corectari ale defectelor 

Utilizand un cutter se vor executa taieturi ale membranei in dreptul umflaturilor, se va usca 

suprafata interioara. Cu ajutorul arzatorului se vor incalzi extremitatile taieturii si se vor 

aplica pe stratul suport [utilizand mistria calda] pana cand se uniformizeaza orice exces de 

bitum incalzit. 

 

Reparatii ale stratului existent – reparatii locale. 

Daca prin indepartarea materiilor neaderente s-a detasat o suprafata mai mare de 

membrana se va aplica un nou strat de membrana corespunzator cu cel inlocuit, atat pe 

suprafata orizontala si verticala. 

 

Guri de scurgere sau scurgeri laterale (UNDE ESTE CAZUL) 

Se vor curata/decolmata gurile de scurgere/pluvialele. Se vor inlocui, dupa caz gurile de 

scurgere cu unele noi compatibile cu membrana bituminoasa, respectand regulile si 

tehnologia furnizorului de materiale. 

 

 EXECUTAREA HIDROIZOLATIEI 

  

IKO POWERGUM 4 T MMP : membrana bituminoasa 4 mm grosime cu dubla armatura 

 

IKO POWERGUM 4 T MMP este membrana bituminoasa  pentru hidroizolaţii rezistentă la 

foc, avand dublă armătură. Cele două armături, din poliester neţesut şi, respectiv, fibra de 

sticlă, asigură rezistenţe mecanice la sfâşiere şi perforare (deci şi la circulaţie) cat si o 

stabilitate dimensională. 

Amestecul special ce compune masa acestei membrane este constituit dintr-un bitum 

specific (dezvoltat şi ales în cooperare cu petroliţi), din poliolefine atactice termoplastice 

nobile (TPO) şi dintr-un produs de ignifugare „halogen-free” (respectându-se normele de 

mediu, fiind netoxic).  

Acest amestec prezintă între altele, caracteristicile următoare: 
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- limitarea combustiei membranei cu o slabă degajare de fum, excluzând în totalitate 

emanaţiile toxice; 

 

- asigurarea unei legături şi a unei impregnări corespunzătoare armăturilor ce răspund 

exigenţelor de durabilitate şi punere în operă. 

 

IKO POWERGUM 4 MMP îndeplineşte în totalitate prevederile privind încercările la foc. 

 

Punerea in opera a membranei bituminoase Iko Powergum 4 T MMP se face cu adeziv 

bituminos IkoPro HP Cold Adesive. Acesta se aplica pe suprafetele orizontale sau pe cele 

cu o inclinatie de cel mult 15°. In cazul lucrarilor de hidroizolatii terase circulabile, se va 

aplica doua randuri. Cel de-al doilea rand se va aplica cu flacara. 

 

Caracteristici tehnice membrana IkoPowergum 4 T MMP 

Grosime ....................................  4 mm 

Armaturi ....................................  compozita poliester netesut 180 ± 15 g/m2 cu fibra de sticla si 

fibre de poliester ranforsat 

Finisaj............................................. paiete de ardezie 

Punct de inmuiere...................  140°C 

Flexibilitate la rece ..................   -15°C 

Rezistenta la tractiune    .........  longitudinala : 700 N/5 cm ; transversala : 450 N/5 cm 

Alungire la rupere  ..................  longitudinal : 40 % ; transversal : 40 % 

Stabilitate dimensionala ........   0,1% 

 

IKOPRO HP COLD ADESIVE.  Adeziv bituminos la rece. 

 

Adezivul IKOPRO HP COLD ADESIVE amelioreaza etanseizarea fara modificarea 

caracteristicilor membranei pastrând integral grosimea ei. Adezivul IKOPRO HP COLD 

ADESIVE asigura, în afara suprapunerilor si partilor verticale, aderenta uniforma si omogena 

a oricarei membrane bituminoase fara folie si permite chiar ajustarile acesteia în momentul 

aplicarii, ca pozitionare, pe când aceste ajustari sunt excluse în cazul unei aplicari la 

flacara. 
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AVANTAJE: 

 

 

Adezivul IKOPRO HP COLD ADESIVE permite aplicarea imediata a membranei de 

etanseizare.  

 

- tehnica de aplicare mult mai rapida în comparatie cu aplicarea cu flacara.  

- castig de 1 mm in plus de hidroizolatie,  

- aderenta omogena. 

- aplicarea lui peste vechea hidroizolatiese, permite preluarea si diminuarea tuturor 

neuformitatiilor stratului vechi, asigurand o mai buna planeitate . 

 

Adezivul IKOPRO HP COLD ADESIVE ofera securitate pe suporturi deformabile la caldura. El 

minimizeaza riscul de incendiu si reduce în acest fel repercursiunile inerente acestui risc. 

 

 

IKOPRO REAPIR COMPOUND.  Mastic de etansare. 

 

Iko Pro Repair Compound aste un mastic plastic, pe baza de amestec bituminos 

modificat, aditivat cu elastomer ce a fost creat special pentru a etanşeiza, finisajele si 

detaliile de executi la inchideri. (gura scurgere, gargue, rost de dilatatie). 

 

Avantaje: 

 

 Aderenta foarte buna pe strat suport bituminos, lemn, termoizolatie, beton, piatra si 

materiale sintetice 

 Rezistenta la imbatranire, la actiunea UV si la influentele climatice 

 Ramane plastic timp de 30 ani. 

 

 

 


