
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a  materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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BISON
® 

UNIVERSAL HOBBY 
Adeziv universal transparent pentru 
uz casnic, recipient usor de utilizat 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv universal transparent, intr-un ambalaj 
usor de utilizat. Excelent pentru 1001 aplicatii 
hobby si de uz casnic. 
  
DOMENIU DE UTILIZARE 
Adera pe porţelan, ceramică, lemn, sticlă, 
metal, piele, carton hartie, pluta, textile şi 
multe tipuri de materiale plastice. Nu este 
indicat pentru spuma de polistiren, fotografii, 
polietilenă (PE), polipropilenă (PP), PTFE şi 
Nylon (PA).  
 
PROPRIETATI 
 ambalaj practic “Twist&Glue” 

(Rasuceste&Lipeste), pentru lipire in 
puncte si pentru lipire pe suprafete mai 
mari  

 transparent 100% 
 nu increteste hartia 
 permanent flexibil 
 se poate spala la 60ºC 

 

UTILIZARE 
Conditii de lucru: A nu se aplica la 
temperaturi sub +5º C. 
Pregatirea suprafetelor: Suprafetele ce 
urmeaza a fi lipite trebuie sa fie curate, 
uscate si lipsite de praf si grasime. 
Pete/reziduuri: Smirgheluiti suprafetele din 
plastic si metal, pentru o lipire mai puternica. 
 
APLICARE 
Instrucţiuni de utilizare:  In functie de 
natura materialelor, aplicati o pelicula fina de 
adeziv pe una sau ambele suprafete. Lipiti 
partile imediat si presati ferm.  
Pete/reziduuri: Adezivul se dizolva sub 
actiunea detergentilor alcalini (detergenti 
pentru murdarie dificila). Petele de pe 
materialele textile se pot indeparta prin 
spalarea lor cu detergent pentru pete dificile 
si apoi spalarea acestora la temepraturi de 
90ºC sau 60ºC (program de prespalare). 
Petele de mici dimensiuni se pot indeparta cu 
acetona. 
  
PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta de umiditate: foarte buna 
Rezistenta la temperatura: pentru perioade 
lungi de timp, pana la max +70ºC, pentru o 
perioada scurta de timp peste 120ºC. 
Rezistenta la chimicale: prezinta rezistenta 
la contactul cu apa, acizi diluati, substante 
alcaline, petrol si ulei. 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: esteri polivinilici copolimeri 
Vascozitate: lichid 
Continut solid: aprox. 34% 
Densitate: aprox 0,95 g/cm3 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei. Termenul de 
valabilitate scade dupa deschiderea 
ambalajului. A se depozita in spatii 
racoroase, uscate, ferrite de umezeala si 
inghet.  
 


