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BISON
® 

GLUE STICK HOBBY TRANSP. 
Baton de adeziv transparent pentru Bison 
Glue Gun Hobby. Ø 7mm 

 

 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Stick de adeziv transparent pentru Bison 
Glue Gun Hobby. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Lipeste rapid materiale poroase si neporoase 
precum, lemn, diverse materilale din plastic, 
flori uscate, incaltaminte, textile, carton, 
ceramica, sticla, placi de gresie sau faianta, 
etc. intre materiale de acelasi tip sau in 
combinatie. Este de asemenea ideal pentru 
repararea mochetelor, covoarelor, copertilor 
de carti, talpilor de la pantofi, tocurilor si 
pentru multe alte aplicatii. Foarte potrivit 
pentru flori uscate si aplicatii hobby. Este 
indicat in special pentru suprafete mici. A nu 
se folosi pe suprafete extinse, polietilena, 
polipropilena si P.T.F.E. Nu este indicat 
pentru lipirea elementelor ce se afla sub 
tensiune permanenta sau pentru materiale 
sensibile la caldura. 

PROPRIETATI 

- rezistenta la apa 
- temperatura maxima +70°C  
- nu se contracta 
- este rezistent in timp 

PREGATIRE 
Conditii de lucru: A nu se utiliza la 
temperaturi sub +5°C.  
Pregatirea materialelor: Inainte de lipire, 
curatati materialele de praf, grasime si 
impuritati. 
Tratament preliminar: Daca este necesar, 
smirgheluiti usor suprafetele inainte de lipire. 
Unelte necesare: Bison Glue Gun Hobby. 
 
APLICARE 
Conectati la sursa de curent. Inserati stick-ul 
de adeziv in pistol. Lasati sa se incalzeasca 5 
minute. Apasati pistolul pana in momentul in 
care adezivul incepe sa curga. Introduceti un 
stick nou inainte ca  cel existent sa devina 
prea scurt. Acest fapt poate cauza 
supraincalzirea sau defectarea. Daca pistolul 
nu este folosit timp de 30 de minute sau mai 
mult, decuplati aparatul de la sursa de 
energie electrica. 
Aplicarea adezivului se face in linii sau in 
puncte, iar fixarea trebuie facuta imediat prin 
presare ferma. Lipirea are loc in cateva 
secunde. 
Faza deschisa: 10-20 secunde 
Pete/reziduuri: Petele intarite de adeziv se 
pot indeparta doar prin actiune mecanica. 
Atentie! Nu indepartati stick-ul din aparat. 
Acest lucru poate duce la deteriorarea 
mecanismului. 
 
TIMP INTARIRE 
Uscare/timp intarire: mai putin de un minut 
 
*Timpul de intarire depinde de suprafata, cantitatea de 
produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura 

mediului ambiant.  
 
PROPRIETATI TEHNICE  

Rezistenta la temperatura: peste +70°C  
Rezistenta la chimicale: adezivul este 
rezistent la detergentii casnici 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: acetat de vinil 
Culoare: alb (transparent) 
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Continut solid: aprox:100% 
Densitate: aprox. 0,92g/cm3 
Contractare: aprox. 0% 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei. 

 


