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BISON
® 

PU MAX ADHESIVE TIXOTROPIC 
Adeziv poliuretanic rezistent la apa 
(D4-Standard)  
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv poliuretanic monocomponent, 
tixotropic, transparent, pentru uz interior si 
exterior. Rezistent la umiditate, cu capacitate 
de umplere. Adera de asemenea pe metal, 
beton, si diferite materiale sintetice. In 
conformitate cu standardul EN 204 D4 D4. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Lipeste majoritatea tipurilor de lemn,  formica, 
spuma de polistiren (tempex) şi vată de sticlă 
pentru suprafete poroase. Ideal pentru lipirile 
verticale. Nu este recomandat pentru 
imbinarile supuse unor tensiuni permanente 
sau puternice. 

 
PROPRIETATI 
 rezistenta la contactul cu apa (de mare) 

conform standardului NEN-EN D4 
 tixotropic / în formă de gel  
 pentru uz interior si exterior 
 se distribuie usor 
 capacitate de umplere 
 transparent 
 se intareste in prezenta umiditatii din aer 
 poate fi vopsit 
 rezistenta la apa 

 
PREGATIRE 
Conditii de aplicare: A se utiliza doar daca 
temperatura mediului, a adezivului si a 
materialelor ce urmeaza a fi lipite nu este sub 
+5°C. Umiditatea relativa a lemnului trebuie 
sa fie cuprinsa intre 10% si 18% (maxim 
25%). 
Siguranta in utilizare: Este recomandata 
folosirea manusilor de cauciuc pentru 
protectie. 
Pregătirea suprafeţelor: Suprafeţele trebuie 
să fie curate, lipsite de praf şi grăsime si sa 
se imbine perdect. Slefuiti usor suprafetele 
neporoase Umeziti partea pe care nu se 
aplica adeziv cu o carpa umeda. 
Tratament preliminar:  Degresati in prealabil 
cu Thinner pentru Bison Kit sau diluant. 
Smirgheluiti usor suprafetele neporoase. 
Umeziti usor, cu o carpa umeda suprafata pe 
care nu se aplica adeziv. 
Instrumenete necesare: Folositi un pistol 
pentru silicon, un spaclu cu dinti fini pentru 
adeziv (1mm) sau o pensula, o clema sau o 
presa. 
 
APLICARE 
Consum: 5-6m2/kg 
Instrucţiuni de utilizare: Aplicati o pelicula 
de adeziv pe o singura parte, cu ajutorul unui 
spaclu cu dinti fini (1mm) pentru adeziv sau o 
pensula. Imbinati partile (nu mai tarziu de 30 
minute dupa aplicare) si presati sau prindeti 
cu o clema timp de cel putin 4 ore. 
Presiunea exercitata (la +20°C): 4 ore 
Faza deschisa: 30 minute 
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Pete/reziduuri: Indepartati imediat petele 
proaspete cu acetona.  Adezivul intarit se 
indeparteaza doar pe cale mecanica. 
 
TIMP DE USCARE 
Timp utilizare: aprox 2 ore 
Uscare completa: aprox 24 ore 
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 
cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 
temperatura mediului ambiant. 

 
PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta la temperatura: de la -20°C 
pana la +125°C 
Rezistenta la chimicale: buna 
Comportamentul la vopsire:  bun 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: prepolimeri de poliuretan 
Vascozitate: tixotropic 
Continut solid:  aprox 100 % 
Densitate: aprox 1.12g/cm3 

 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
18 de luni de la data fabricatiei. Dupa 
deschiderea ambalajului termenul de 
valabilitate scade. 
A se pastra in spatii racoroase, ferite de 
umezeala si inghet, la temperaturi cuprinsa 
intre +10°C si +20°C. 
 
 


