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BISON
®  

MONTAGE KIT 
 

POLYSTYRENE
 
ADHESIVE

 

Adeziv de constructii, foarte puternic,  
fara solvent pentru fixarea obiectelor din 
polistiren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv pe baza de dispersie, gata de 
utilizare, pentru panouri izolatoare din 
polistiren si pentru placile de tavan fals. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru lipirea panourilor izolatoare, panourilor 
decorative, placilor de tavan si foliilor 
(tempex, styropor, etc) pe suprafete poroase 
precum lemn, placi aglomerate, cadre din 
lemn, beton, piatra si stucco. 
 
PROPRIETATI 
 nu ataca materialele 
 fara solventi 
 se aplica pe o singura parte 
 usor de utilizat 
 adera imediat 
 se poate dilua cu apa 

 
PREGATIRE 
Conditii de aplicare: A nu se utiliza la 
temperaturi sub +10ºC   
Pregatirea suprafetelor: Suprafetele ce 
urmeaza a fi lipite trebuie sa fie la acelasi 
nivel, curate si uscate. Smirgheluiti daca este 
necesar. Aplicati o amorsa pe suprafetele 
absorbante (adeziv diluat cu apa, adaugati 
aprox. 20% apa).  

 
Unelte necesare: Utilizati o spatula, un cutit 
pentru chit. Curatati uneltele cu apa imediat 
dupa utilizare. 
 
APLICARE 
Diluare: In general nu poate fi diluat (doar 
daca este utilizat ca amorsa in tratament 
preliminar, se poate dilua cu apa in raportul 
indicat).  
Consum specific: 2.5 - 2.5m2/kg, in functie 
de tipul suprafetei.  
Instructiuni de utilizare:  
Aplicati adeziv in puncte (ø 3-4 cm) de la 
centru spre colturile panoului sau placii. 
Aplicati mai multe puncte pe placa sau pe 
panou sau pe placa, mai mari de 40x40cm 
si/sau mai groase de 1cm. Distanta dintre 
puncte ar trebui sa fie de aprox. 30cm. 
Pozitionati placa sau panoul in pozitia 
corecta.  
Faza deschisa: aprox. 20 minute 
Pete/reziduuri: Indepartati imediat petele 
proaspete cu o laveta umeda. Petele uscate 
de adeziv se pot indeparta doar pe cale 
mecanica.  
Recomandare: Adezivul se intareste in 
contact cu umiditatea din aer, din acest motiv 
suprafetele trebuie sa fie poroase.  
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TIMP DE USCARE 
Timp intarire/uscare: dupa aprox 24 de ore  
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 
cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 
temperatura mediului ambiant. 

 
PROPRIETĂŢI TEHNICE 
Rezistenţă la umezeală:  buna 
Rezistenţă la temperatură: pana la aprox. 
50°C 
 
DATE TEHNICE 
Baza:  dispersie stiren-acrilica  
Vascozitate: pasta 
Constinut solid:  aprox.73% 
Densitate: aprox 1,5 g/cm 3 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data productiei. Dupa 
deschiderea ambalajului termenul de 
valabilitate este limitat. Depozitati in locuri 
uscate, racoroase si ferite de inghet. 
 


