
Este indicat pentru aproape toate materialele solide: metal, 

plastic, PVC, ABS, Plexiglas, polistiren, lemn, porţelan, sau 
fl exibile: cauciuc, polyester, cu excepţia PE/PP, materialelor 

textile sau piele.

Precizie în aplicare – o picătură este sufi cientă pentru o lipire de 
durată pe suprafeţe mici. 

Ambalaj cu sistem de deschidere integrat şi capac de protecţie 
împotriva scurgerilor.

PROPRIETĂŢI

• indicat pentru materiale neporoase
• foarte puternic, putere superioară de lipire.
• rapid, lipeşte în câteva secunde. 

PROPRIETĂŢI TEHNICE

Rezistenţă la umiditate: medie
Rezistenţă la temperatură: de la -40ºC până la +80ºC
Rezistenţă chimică: bună
Capacitate de umplere: redusă

TIMP USCARE

Timp de manipulare: aprox. 10 secunde până la 1 minut, în 
funcţie de natura materialelor ce urmează a fi  lipite. După 1-5 
minute lipitura este sufi cient de puternică şi obiectul poate fi  
manipulat.

Uscare completă*: după aprox. 12 ore.

* Timpul de uscare depinde de tipul suprafeţei, cantitatea de produs utilizată, nivelul 
 umidităţii şi temperatura mediului ambiant.

Adeziv cianoacrilat transparent, rapid şi 

puternic în ambalaj metalic, ideal pentru 

lucrări mici de reparaţii acasă sau în călătorii. 

Cod Denumire Ambalare Conţinut Buc/cutie
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ADEZIVI CIANOACRILAȚI

SUPER GLUE GELSUPER GLUE

Cod Denumire Buc/bax

401000 BISON Super Glue 12x2ml crd. 288

Cod Denumire Buc/bax

401012 BISON Super Glue Gel 12x2ml crd 288

Adeziv cianoacrilat transparent, 
lichid, puternic şi rapid, în ambalaj 
din metal.

Lipeşte materiale neporoase 

precum: metal, cauciuc, lemn, 

porţelan şi diferite mase plastice. 

PROPRIETĂŢI

• indicat pentru materiale 
 neporoase
• foarte puternic, putere
 superioară de lipire.
• rapid, lipeşte în câteva secunde. 

PROPRIETĂŢI TEHNICE

Rezistenţă la umiditate: bună
Rezistenţă la temperatură: de la -40ºC până la +80ºC
Rezistenţă chimică: bună
Capacitate de umplere: redusă

TIMP USCARE
Timp de manipulare: aprox. 10 secunde până la 1 minut, 
în funcţie de natura materialelor ce urmează a fi  lipite. 
După 2-5 minute lipitura este sufi cient de puternică şi 
obiectul poate fi  manipulat.

Uscare completă: după aprox. 24 ore.

Adeziv cianoacrilat transparent sub 
formă de gel, puternic, rapid, 
ajustabil, în ambalaj din metal.

Lipeşte materiale poroase şi 
neporoase precum: metal, cauciuc, 

lemn, porţelan, plută şi diferite 

mase plastice. 

PROPRIETĂŢI

• tixotropic - nu curge de pe 
 suprafeţele verticale
• uşor ajustabil
• cu capacitate de umplere 
 (indicat şi pentru părţi care nu se îmbină perfect)
• indicat pentru materiale poroase
• foarte puternic, putere superioară de lipire.
• rapid, lipeşte în câteva secunde. 

PROPRIETĂŢI TEHNICE

Rezistenţă la umiditate: bună
Rezistenţă la temperatură: de la -40ºC până la +80ºC
Rezistenţă chimică: bună
Capacitate de umplere: redusă

TIMP USCARE
Timp de manipulare: aprox. 15 secunde până la 2 minute, 
în funcţie de natura materialelor ce urmează a fi  lipite. 
După 2-10 minute lipitura este sufi cient de puternică şi 
obiectul poate fi  manipulat.

Uscare completă: după aprox. 24 ore.
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