
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. Totuşi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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BISON
® 

 ENAMEL FIX 
Lichid alb pentru repararea obiectelor  
deteriorate acoperite cu email si lac 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Lichid de culoare alba destinat repararii 
obiectelor acoperite cu email si lac. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru repararea emailului de pe obiecte 
precum chiuveta, cada de baie, cada de dus, 
frigider, masina de spalat, aragaz, uscător, 
gresie, faianta, portelan (China) şi ceramică.  
 
PROPRIETATI 
 rezista la contactul cu apa fierbinte (peste 

+80º C) 
 putere excelenta de acoperire 
 acoperire lucioasa 
 acopera imediat 
 durabil 
 rezistent la intemperii 
 rezistent la chimicale 
 se poate aplica direct pe suprafata 

 
UTILIZARE 
Conditii de lucru: nu utilizati la temperaturi 
sub +10º C. 
 
APLICARE 
Diluate: Poate fi diluat cu acetona. 
 

Instrucţiuni de utilizare:  
Agitati bine inainte de aplicare. Utilizati 
pensula inclusa pentru aplicarea unui strat 
foarte subtire de Enamel Fix.. Lasati sa se 
usuce, si daca este necesar, aplicati un al 
doilea strat dupa aproximativ 10 minute. 
Pete/reziduuri: Petele proaspete se 
indeparteaza imediat cu acetona. 
 
TIMP USCARE: 
Uscare: aprox. 24 de 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: de la - 20ºC 
pana la +80ºC 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: răşină sintetică într-un solvent organic  
Culoare: alb 
Vascozitate: lichid 
Continut solid: aprox. 38% 
Densitate: aprox. 1,06 g/cm3 
 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
12 de luni de la data fabricatiei. Termenul de 
valabilitate scade dupa deschiderea 
ambalajului. A se depozita in spatii 
racoroase, ferite de umezeala si inghet. 
 
 

 


