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BISON
® 

GLUE GUN SUPER 
Pistol de lipit la cald pentru aplicatii DIY si 
semi-profesionale 

 

 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Pistol de lipit utilizat pentru aplicatii Do-It-
Yourself si semi-profesionale. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Lipeste o multitudine de materiale  poroase si 
neporoase in cateva secunde: lemn, diferite 
obiecte din plastic, textile, carton, ceramica, 
sticla atat intre ele cat si din categorii diferite. 
Este ideal pentru repararea mochetelor, 
talpilor de pantofi, tocurilor precum si la 
montarea plintelor, sipcilor sau bucati de 
gresie (faianta). Nu este indicat pentru 
obiecte care sunt supuse permanent unor 
tensiuni. A nu se folosi pe materiale sensibile 
termic. 
 
PROPRIETATI 
 puternic, rapid si simplu 
 rezistent la apa 
 rezistenta la temperaturi de peste 70°C 
 nu se contracta, nu se deterioreaza in 

timp 

 fara solventi 
 rezistenta la radiatii UV, detergenti si 

produse de curatare 
 capacitate buna de izolare electrica 
 ideal pentru umplerea fisurilor 

 
PREGATIREA 
Siguranta in utilizare: Contactul cu varful 
incins sau cu adezivul topit poate provoca 
arsuri. A nu se lasa la indemana copiilor. Nu 
incercati sa raciti pistolul sub jet de apa rece. 
Racirea se face in mod natural. Verificati 
periodic cablu de alimentare pentru a va 
asigura ca nu a suferit defectiuni. 
Tratament preliminar: Suprafetele ce 
urmeaza a fi lipite trebuie sa fie uscate si 
curatate. Smirgheluiti usor suprafetele 
netede. 
  
APLICARE 
Instructiuni de utilizare: 
Cuplati pistolul la o sursa de energie 
electrica. Introduceti stick-ul de adeziv 11mm 
(Bison Glue Stick Super) si asteptati 5 minute 
timp de incalzire. Actionati sistemul de 
apasare a tragaciului pentru a aplica adeziv 
pe ambele suprafete. Supuneti lipitura sub 
presiune timp de 15-20 secunde. Lipirea 
finala va avea loc in 1 minut. Important: intre 
timp inserati un nou stick in spatele celui 
vechi, pentru a evita supraincalzirea. Evitati 
contactul cu varful pistolului deoarece este 
fierbinte. Daca pistolul nu este utilizat timp de 
30 minute, decuplati de la sursa de 
alimentare. Aplicati adezivul in puncte sau 
linii pe ambele suprafete ce urmeaza a fi 
lipite, presati ferm timp de 15-20 secunde. 
Adezivul se va intari intr-un minut (timpul 
poate diferi in functie de grosimea liniei de 
adeziv). Suprafetele mari pot fi dificil de lipit, 
dat fiind faptul ca este posibil ca adezivul sa 
se intareasca inainte de a fi aplicat pe toata 
suprafata. 
Pete/reziduuri: Urmele de adeziv pot fi 
indepartate doar pe cale mecanic. 

mailto:office@temad.ro


Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a  materialelor şi a condiţiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro 

Atentie: Nu indepartati stick-ul din pistol, 
acest fapt putand duce la defectarea 
mecanismului. 
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