
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
® 

MIRROR ADHESIVE
 

Adeziv pentru oglinzi 

 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv pentru oglinzi, recomandat in special 
pentru oglinzi de argint de mici dimensiuni. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Este ideal pentru fixarea oglinzilor traditionale 
(argint) pe toate tipurile de suprafete. 
 
PROPRIETATI 
 nu contine acid 
 nu afecteaza stratul de lac 
 permanent elastic 
 rezistenta la apa 

 
PREGATIRE 
Conditii de aplicare: A se utiliza la 
temperaturi cuprinse intre +10ºC si + 40ºC. 
Produsul se intareste sub actiunea umiditatii 
mediului ambiant. 
Pregatirea suprafetelor:  Suprafeţele de lipit 
trebuie sa fie curate şi uscate, degresate şi 
lipsite de praf si suficient de solide pentru a 
suporta greutatea oglinzii. 
Unelte necesare: Pistol pentru adezivi 
BISON Click Gun. 

 
 
 
APLICARE 
Instructiuni de utilizare: 
Taiati varful de plastic deasupra filetului, 
atasati  aplicatorul din plastic si decupati la 
dimensiunea de aproximativ 5mm. Utilizati 
pistolul pentru adeziv pentru a manevra tubul. 
Aplicati benzi de adeziv vertical, pe spatele 
oglinzii, la distante de 20cm (aplicarea 
orizontala nu permite patrunderea umiditatii 
in spatele oglinzii). Atasati oglinda (in max  
10 minute dupa aplicarea adezivului) si 
presati ferm. Zona din spatele oglinzii trebuie 
sa fie (si sa ramana) bine ventilata. Asigurati 
oglinzile de mari dimensiuni cu ajutorul unei 
bucati de lemn sau cu o banda adeziva pana 
la uscarea completa. 
Pete/reziduuri: Petele proaspete se 
indeparteaza cu spirt alb. Dupa uscare 
adezivul se indeparteaza doar pe cale 
mecanica. 
Atentie: Pentru a asigura o ventilatie 
corespunzatoare, nu aplicati adezivul in 
cercuri ci doar in benzi verticale. 
 
PROPRIETĂŢI TEHNICE 
Rezistenţă la umezeală: buna 
 
DATE TEHNICE 
Vascozitate: pasta 
Continut solid:  aprox.100% 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
A se depozita inchis foarte bine in spatii 
uscate, racoroase si ferite de inghet. 


