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BISON® POWER ADHESIVE (BISONITE) 
Adeziv poliuretanic universal pentru 
conexiuni dificile 
 
 

 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv poliuretanic universal, bicomponent 
pentru orice aplicatie dificila. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Adera pe foarte multe suprafete si poate fi 
utilizat acolo unde alti adezivi nu sunt 
eficienti, de ex: metal, fier, otel inoxidabil, 
aluminiu, zinc, beton, piatra, marmura, 
ceramica, gresie si faianta, sticla, cauciuc si o 
serie de mase plastice. Excelent pentru 
lipirea multor materiale plastice pe alte tipuri 
de suprafete. Nu este indicat pentru 
polietilena, polipropilena, PTFE si 
etanseizanti siliconici. 
 
PROPRIETATI 
 pentru aplicatii dificile 
 rezistenta la apa (de mare) 
 rezistent la temperaturi de la -30°C pana 

la +100°C 
 rezistenta pana la 180kg/cm3 

 

UTILIZARE 
Conditii de lucru: A nu se utiliza la 
temperaturi sub +5ºC. Nivelul de umiditate al 
lemnului nu trebuie sa depaseasca 18%. 
Siguranta in utilizare: Utilizati manusi de 
protectie din cauciuc sau plastic, in timpul 
utilizatii produsului. 
Pregatirea materialelor: Suprafetele ce 
urmeaza a fi lipite  trebuie sa fie curate, 
degresate si uscate in prealabil. 
Tratament preliminar: Daca este necesar, 
degresati partile ce urmeaza a fi lipite cu 
Bison Thinner pentru Bison Kit sau acetona. 
Smirgheluiti usor suprafetele  netede inainte 
de aplicarea adezivului pentru un rezultat 
optim. 
Unelte necesare: Spatula inclusa.  
 
APLICARE 
Diluare: Nu poate fi diluat 
Parti amestec: 1 parte intaritor si 4 parti 
rasina 
Consum: 0.15m2  - 0.30m2 /65ml, in functie 
de suprafata si de metoda de aplicare 
utilizata: in puncte sau pe intreaga suprafata. 
Instructiuni de utilizare:  
Adezivul este format din doua parti: rasina si 
intaritor. Extrageti doua “linii” de adeziv de 
lungime egala din fiecare tub. In acest mod 
veti obtine formula corecta de amestec intre 
rasina si intaritor (4 parti de rasina la 1 parte 
de intaritor). Amestecati bine cele 2 parti 
pana la obtinerea unei amestec sub forma de 
pasta de culoare omogena. In functie de 
temperatura si de cantitatea de adeziv 
amestecata, acesta va ramane utilizabil timp 
de 15 minute. Aplicati adezivul doar pe una 
din suprafete (sau pe obiectul ce urmeaza a fi 
lipit) si imbinati partile si mentineti-le prinse 
cu o clema sau de un suport). Indepartati 
imediat excesul de adeziv cu ajutorul unei 
lavete. 
Timp utilizare amestec: 15 minute 
Pete/reziduuri: Indepartati petele proaspete 
de adeziv cu Bison Thinner pentru Bison Kit 
sau cu acetona. Petele intarite de adeziv se 
pot indeparta doar pe cale mecanica. 
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TIMP DE USCARE 
Aderenta partiala: aprox. 1 ora 
Aderenta finala: dupa aprox. 48 de ore.  
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 

cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 

temperatura mediului ambiant. 

 
PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta la apa: foarte buna 
Rezistenta la temperatura: cuprinsa intre -
30ºC pana la +100º C 
Rezistenta la radiatii UV: foarte buna 
REzistenta la chimicale: foarte buna 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: Rasina: poliol. Intaritor: izocianati 
Culoare: bej (amestec) 
Continut solid: aprox. 100% 
Densitate: aprox. 1.4 g/cm3 

Aderenta finala: aprox. 1800N/cm2 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei, daca este 
depozitat in ambalajul bine inchis, in locuri 
uscate si la temperaturi cuprinse intre +10°C 
si +20°C. Inchideti bine dupa utilizare. Cele 
doua componente nu trebuie sa ajunga in 
contact una cu alta sau in contact cu apa. 
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