
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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BISON
® 

CAR MIRROR 
Adeziv pentru oglinda retrovizoare 
 

 
 

 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv pentru oglinda retrovizoare. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru lipirea oglinzii retrovizoare cu baza 
metalica pe parbriz. 
  
PROPRIETATI 
 rapid 
 rezistenta la socuri 

 
UTILIZARE 
Conditii de aplicare: A nu se folosi la 
temperaturi mai mici de +15°C. La 
temperaturi mai scazute incalziti parbrizul din 
interiorul masinii. 
Tratament preliminar: Suprafeţele trebuie 
să fie curate şi lipsite de praf şi grăsime. 
Indepartati toate urmele vechi de adeziv si 
banda. Parbrizul nu trebuie sa prezinte urme 
de condens. 
 
APLICARE 
Instrucţiuni de utilizare: Marcati pozitia 
oglinzii pe exteriorul parbrizului. Atentie, din 
cauza tensiunii pe parbriz, pozitia acesteia 
trebuie sa fie identica cu cea anterioara. 
Taiati bucata de plasa la dimensiunea si 
forma bazei oglinzii. Aplicati adeziv cu 
generozitate la baza oglinzii. Inmuiati plasa 
taiata in adeziv si fixati baza oglinzii pe zona 
marcata. Mentineti ferm cel putin 5 minute.  
 

 
Orice modificare a pozitiei in aceasta 
perioada poate determina o aderenta slaba. 
Lasati sa se intareasca  timp de 15 minute 
inainte de ajustarea pozitiei oglinzii. 
Pete/reziduuri: Indepartati imediat petele 
proaspete cu acetone. 
Atentie: Bison Car Mirror este un adeziv 
anaerob, care se intareste in absenta 
oxigenului. Adezivul din afara zonei de lipire 
nu se va intari, datorita prezentei oxigenului. 
 
TIMP DE USCARE 
Timp uscare/intarire: apasati timp de aprox 
5 minute. 
Aderenta finala: dupa aproximativ 24 ore 
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 
cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 
temperatura mediului ambiant. 

 
PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta de umiditate: buna 
Rezistenta la temperatura:  +90°C 
Rezistenta la radiatii UV: buna  
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: dimetacrilat  
Vascozitate: lichid 
Densitate: aprox 1,1 g/cm3 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
18 de luni de la data fabricatiei. Dupa 
deschidere, termenul de valabilitate este 
limitat. A se pastra in spatii uscate, 
racoroase, ferite de umezeala si inghet. 
 
 

 


