
Murexin. Das hält.

Murexin
Bandă 
hidroizolantă 
autoadezivă pentru 
construcții SK 100  
•  Bandă de etanșare autoadezivă  

conform DIN 18195 / EN 13969
•  Bandă autoadezivă din bitum, cu lipire 

la rece cu strat suport din folie HDPE
•  Barieră împotriva umidității (tip A) și 

barieră împotriva apei freatice (tip T)



Informații suplimentare se regăsesc în fișele tehnice pe www.murexin.ro

Aplicarea benzii hidroizolante SK 100 se realizează conform 
DIN 18195 și conform normei de aplicare a benzilor de etanșare 
bituminoase pe bază de rășini modificate aplicabile la rece, au-
toadezive, cu strat suport portant. Stratul suport trebuie să fie 
uscat, neînghețat, plan, portant, să nu prezinte impurități sau 
alte substanțe separatoare (ex. decofrol, grăsimi, praf, etc.). 
Particulele neaderente, neplaneitățile cu muchii ascuțite și de-

fecte se vor îndepărta, pe colțurile interioare se vor prelucra 
scafe, se vor închide rosturile. Atât suprafețele verticale, cât și 
cele orizontale se vor amorsa. Aplicarea Benzii hidroizolante SK 
100 se va realiza numai după uscarea completă a amorsei! Lipi-
rea benzii hidroizolante trebuie să se facă în interval de 6 ore de
la uscarea amorsei. Pe durata instalării nu trebuie să pătrundă 
apa între stratul suport și banda hidroizolantă!

DEPOZITARE:  În poziție verticală, în ambalajul original nedesfăcut, timp de min. 12 luni. Se va depozita la loc răcoros și uscat, 
ferit de razele solare.

LIVRARE:  Rolă 15 m²

Bandă hidroizolantă auto adezivă 
pentru construcții SK 100
•  Bandă de etanșare autoadezivă 

conform DIN 18195 / EN 13969
•  Bandă autoadezivă din bitum, cu lipire la rece cu strat 

suport din folie HDPE
•  Barieră împotriva umidității (tip A) și barieră împotriva 

apei freatice (tip T)

Banda de hidroizolații pentru construcții SK 100 este o bandă 
bituminoasă de etanșare autoadeziva – cu lipire la rece, cu su-
port din HDPE. Produsul este testat conform cerințelor 
DIN 18195.

Banda hidroizolantă SK 100 este recomandată pentru realizarea 
hidroizolațiilor monostrat peste elementele de construcție în 
contact cu solul (pereți exteriori în subsoluri, pardoseli, fundații, 
etc.) împotriva umidității solului și a apei de infiltrații fără acumu-
lări (DIN 18195-5), precum și pentru hidroizolarea camerelor 
umede (băi, dușuri).
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