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BISON
® 

ACRYLIC SEALANT 
Etanseizant acrilic 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Etanşeizant acrilic flexibil, usor de folosit, 
ideal in lipiri, etansare gauri si crapaturi. 
Poate fi vopsit. Poate fi prelucrat. Se poate 
folosi in interior dar si in exterior. (Nu este 
indicat pentru spatii supuse permanent 
umiditatii si presiunii. Pentru aceste situatii 
este indicat BISON SILICONE SEALANT). 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Etanşează găuri, crăpături, îmbinări în jurul 
ramelor de la ferestre şi uşi, elementelor 
prefabricate, scari, plinte, placi gips carton, 
tavane, placi ondulate de fier si conducte. 
Este de asemenea indicat si pentru repararea 
fisurilor peretilor din caramida, beton (poros), 
zidarie si pentru decoratiuni, lemn, sticla, 
placi ceramice, metale si PVC.  
Nu adera pe bitum, PE, PP, P.T.F.E. si pe 
etanseizanti siliconici. 
 
PROPRIETATI 
 poate fi vopsit 
 este prelucrabil 
 usor de utilizat 
 rezistent la umezeala 
 lipire calitativa fara amorsa 
 usor de aplicat 
 impermeabil dupa uscarea completa 
 rezistenta la apa si  radiatii UV 
 pentru utilizare interioara si exterioara 
 permanent flexibil (maxim 12.5% 

elasticitate) 

 temperatura maxima de rezistenta -20°C 
- +75°C 

 petele proaspete se indeparteaza cu apa 
 
UTILIZARE 
Temperatura de aplicare: intre +5°C si 
+40°C. 
Pregătirea suprafeţelor: Suprafeţele trebuie 
să fie curate şi lipsite de praf, rugină şi 
grăsime.  
Degresarea se face cu diluant sau cu Bison 
Thinner. 
Tratament preliminar: Pentru o mai buna 
aderenta, suprafetele poroase pot fi 
pretratate cu o solutie diluata de adeziv (o 
parte adeziv la 2 parti apa). Utilizati banda de 
mascare pe marginile suprafetelor destinate 
lipirii, pentru a asigura o lipire curata. Pentru 
a evita lipirea in trei parti si pentru a obtine o 
imbinare corecta, mai intai umpleti imbinarea 
cu o tija din spuma sau cu o folie din PE.  
Instrumente necesare:  
Pentru cartuşe: utilizati Pistol Bison Sealant 
Gun.  
 
APLICARE 
Acoperirea: Un tub este suficient pentru 8m, 
dimensiunea imbinarii este de 6x6mm. 
Instrucţiuni de utilizare: Taiati varful de 
plastic desupra filetului, atasati  aplicatorul 
din plastic si taiati la dimensiunea dorita.  
Puneti cartusul în pistolul Bison Sealant Gun. 
Asigurati o lipire cu latimea de 6-24mm. 
Neteziţi etanseizantul cu degetul umed sau 
cu un cuţit. Aplicarea unei benzi de mascare 
pe marginile zonei de etanşat ajută la 
dozarea constantă a adezivului si o aplicare 
curata. După terminarea operaţiunii, 
îndepărtaţi banda. Înlaturati pasta în exces 
imediat cu  o carpa umeda.  
Pete: Petele proaspete se indeparteaza 
imediat cu apă. Petele uscate pot fi 
îndepartate doar pe cale mecanică. 
Atentie:  Dupa uscare completa, adezivul 
poate fi vopsit si este rezistent la apa. 
 
 
TIMP DE USCARE 
Consistenta: aproximativ 15 minute 
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Intarire: aprox 1mm/24 h 
Uscare: aprox 30 minute. Uscarea completa 
are loc dupa 8-14 zile, in functie de 
temperatura si de umiditatea mediului 
ambiant. 
 
*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 temperatura: -20 °C pana la 
+80°C 
Rezistenta la radiatii UV: buna 
Rezistenta la mucegai: nu 
Comportamentul la vopsire: foarte buna 
Elasticitate: limitata 
Capacitate de umplere: buna 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: dispersie acrilica 
Culoare: alb 
Vascozitate: pasta 
Densitate: aprox 1,6g/cm3 
Continut solid: aprox 78% 
Contractare: aprox 35% 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei. A se depozita in 
spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet. 

 


