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BISON
® 

MONTAGEKIT EXTREME  
GRIP TAPE   
Banda dublu adeziva, foarte puternica, 
transparenta pentru uz interior si exterior 
 

 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Banda dublu adeziva, foarte puternica 
transparenta, ideala pentru aplicatii din 
domeniul constructiilor. Pentru uz interior si 
exterior. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru lipirea rapida si curata a obiectelor 
atat pe suprafete netede cat si pe suprafete 
poroase. Se poate aplica atat in interior cat si 
la exterior. Lipeste diferite obiecte, precum 
plinte, cutiile poştale, panouri pentru 
construcţii, dale, plăci de nume, numere de 
casa, detectoare de fum, jgheaburi cablu, 
cutii postale, accesorii.  
 
PROPRIETATI 
 lipire foarte puternica: 1kg/1,5cm banda 

pe suprafete netede, 250g/2cm banda pe 
suprafete rugoase 

 indicat pentru toate tipurile de suprafete 
 lipeste pe suprafete netede si rugoase 

 pentru uz interior si exterior 
 se indeparteaza cu usurinta, fara a lasa 

urme de adeziv 
 rezistenta la temperaturi cuprinse intre -

25°C si +75°C 
 rezistenta la umiditate 
 rapida 
 transparenta 

 
UTILIZARE 
Conditii de lucru: Suprafetele si banda 
trebuie sa aiba aceeasi temperatura. Pentru 
o aderenta optima, aplicati la temperaturi 
cuprinse intre +15°C si +35°C si o umiditare 
relativa a aerului cuprinsa intre 40% si 70%. 
Tratament preliminar: Suprafeţele trebuie 
să fie curate, lipsite de praf şi grăsime. 
 
APLICARE 
Instrucţiuni de utilizare: Aplicati suficienta 
banda pe suprafata obiectului ce urmeaza a fi 
lipit (in functie de suprafata, aproximativ 1,3 
cm/kg pentru suprafetele netede, 2 cm/250g 
pentru suprafete rugoase). Indepartati folia 
de protectie. Nu atingeti partea adeziva a 
benzii cu degetele, deoarece aderenta benzii 
se va diminua. Asezati obiectul in pozitia 
corecta si presati ferm. Banda se 
indeparteaza foarte usor de pe suprafata. Nu 
lasa reziduuri.. 
Pete/reziduuri: Indepartati resturile de 
adeziv cu spirt. 
 
TIMP DE USCARE 
Uscare completa: aderenta finala 
aproximativ 24 ore. 
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 
cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 
temperatura mediului ambiant. 

 
 PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta la umiditate: foarte buna 
Rezistenta la temperatura: de la  -10°C 
pana la  +75°C 
Rezistenta la chimicale: buna 
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SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: rasini sintetice/cauciuc cu fibre 
poliester 
Culoare: transparent 
Dimensiuni: grosime aprox 0,73mm 
Specificatii:  
Rezistenta la rupere: buna 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei.  
A se depozita in spatii racoroase, ferite de 
umezeala si inghet. 
 
 
 


