
 

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 TAPE 

Banda dublu adezivă, rezistenta la radiatii 
UV si la apa, pentru uz interior si exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Banda poroasa auto-adeziva pe ambele fete, 
rezistenta la radiatii UV si apa, ideala atat 
pentru suprafete netede cat si poroase din 
interior sau exterior. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru lipirea rapida si curata a accesoriilor 
auto, si a celor pentru barci si rulote: benzi 
decorative, semne avertizare, circulatie, 
termometre. Aderenta pe zone netede sau 
poroase. Nu este indicat pentru suprafete 
dure (piatra, tencuieli, vopsea decorativa) si 
pereti acoperiti cu vinil. 
 
PROPRIETATI 
 rezistenta UV si rezistenta la contactul cu 

apa 
 pentru utilizarea in interior si exterior 
 puternic: 120 g/2 cm banda 
 rapid 
 culoare: negru 

 

UTILIZARE 
Conditii de lucru: Suprafetele si banda auto 
trebuie sa aiba aceeasi temperatura. Pentru 
o aderenta optima, aplicati la temperaturi 
cuprinse intre +15°C si +25°C si o umiditate 
relativa a aerului cuprinsa intre 40% si 70%. 
Tratament preliminar: Suprafeţele trebuie 
să fie curate, lipsite de praf şi grăsime. 
 
APLICAREA 
Instrucţiuni de utilizare: Initial marcati 
colturile obiectului pe suprafata, deoarece o 
data obiectele fixate acestea nu mai pot fi 
miscate fara deteriorarea benzii adezive. 
Aplicati suficienta banda adeziva pe spatele 
obiectului ce urmeaza a fi fixat (2 cm/120 g). 
Indepartati folia de protectie, asezati obiectul 
in pozitia corecta si presati ferm. 
Pete/reziduuri: Indepartati resturile de banda 
cu spirt alb. 
 
TIMP DE USCARE 
Uscare completa: 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: cuprinsa intre -
20°C si + 75°C 
Rezistenta UV: buna  
Rezistenta la chimicale: buna 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: spumă din polietilenă cu adeziv acrilic 
pe spate.  
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei. A se pastra in 
spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet. 

 

 


