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BISON
® 

GLASS 
Adeziv pentru sticla, cu uscare rapida,  
transparent, rezistent la apa 
 

 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv pentru sticla, cu actiune rapida, 
transparent, rezistent la apa. Face toate 
zgarieturile invizibile. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Lipeste  sticla si cristal, atat intre ele cat si pe 
metal. Ideal pentru lipirea si repararea 
obiectelor din sticla si cristal, precum vaze, 
pahare, carafe, castroane, statuete, blaturi de 
masa, lampi si candelabre. Nu este 
recomandat pentru acvarii, gemuri securizate 
(parbrize), vitralii. 
 
PROPRIETATI 
 rapid 
 se intareste sub actiunea radiatiilor UV 
 transparent 100% 
 rezistenta la contactul cu apa 
 rezistenta la agentii de spalat vase 

 
UTILIZARE 
Conditii de lucru: Nu utilizati la temperaturi 
sub +10ºC. 

Pregatirea suprafetelor: Suprafetele ce 
urmeaza a fi lipite trebuie sa fie uscate, 
curatate, degresate si curatate de praf in 
prealabil. De asemenea ele trebuie sa se 
imbine perfect. Slefuiti usor metalele inainte 
de lipire pentru a asigura o aderenta ridicata. 
 
APLICARE 
Diluare: Adezivul Bison Glass nu poate fi 
diluat. 
Instrucţiuni de utilizare: Aplicati adezivul pe 
una din parti, evitand actiunea directa a 
razelor solare. Asezati partile in pozitia 
corecta, presati ferm 10-20 secunde si 
expuneti la soare. Nu miscati partile pana la 
uscarea completa. Bison Glass se intareste 
numai la expunerea directa a razelor solare. 
Daca este posibil puteti folosi o lampa UV cu 
lungimi de unda cuprinse intre 250nm-
350nm. 
Pete/reziduuri: Petele proaspete se 
indeparteaza imediat cu acetona. Petele de 
adeziv intarit se poate indeparta doar pe cale 
mecanica. 
Atentie: Bison Glass se intareste sub 
actiunea radiatiilor UV, in exterior sub 
actiunea directa a razelor solare, sau in 
interior in apropierea geamului. Adezivul nu 
se intareste daca cerul e innorat sau la 
lumina artificiala. In aceste conditii utilizati o 
lampa UV cu lungimi de unda cuprinse intre 
250nm-350nm. 
 
TIMP USCARE 
Faza deschisa: aprox. 5 minute. 
Uscare/timp de intarire: aprox. 5 minute (in 
functie de intenistate razelor solare). 
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 

cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 

temperatura mediului ambiant. 

 
PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta la umiditate: buna 
Rezistenta la temepratura: cuprinsa intre -
50ºC si +130ºC 
Rezistenta la radiatii UV: buna 
Rezistenta la chimicale:  buna 
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SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: ester acrilic  
Culoare: transparent 
Vascozitate: lichid 
Continut solid: aprox. 100% 
Densitate: aprox. 1,1 g/cm3 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei. Termenul de 
valabilitate scade dupa deschiderea 
ambalajului. 
A se  depozita in spatii racoroase, ferite de 
umezeala si inghet. 
 
 
 


