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BISON
® 

PU FLEX 
Mastic poliuretanic pentru utilizare in conditii 
extreme (intemperii) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Mastic poliuretanic de inalta calitate, ideal 
pentru fixarea si etansarea in conditii extreme 
de temperatura. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru etansarea imbinarilor de la ferestre si 
cosuri de fum, de la crapaturile din pereti. De 
asemenea, indicat pentru fixarea tiglelor si 
partilor de la acoperisuri, jgheaburi. Adera pe 
o gama larga de materiale de constructii, 

precum cărămidă, lemn, piatră şi o varietate 
de mase plastice.   
 
PROPRIETATI 
 prezinta rezistenta la contactul cu apa 
 poate fi vopsit 
 permanent elastic 
 poate fi folosit atat in interior cat si in 

exterior 
 rezistenta la radiatii UV 
 nu se contracta 
 compatibil cu o gama larga de materiale 

de constructii 
 

PREGATIRE 
Conditii de aplicare: A se aplica la 
temperaturi cuprinse intre +5ºC si + 45ºC.  
Pregatirea suprafetelor:  Suprafeţele de lipit 
trebuie sa fie curate şi uscate, degresate şi 
lipsite de praf. 
Echipament necesar: pistol pentru adeziv 
BISON Click Gun 
 
APLICARE 
Consum specific: 1 tub pentru 8m, 
dimensiunea imbinarii 6x6mm 
Instructiuni de utilizare: 
Taiati varful de plastic deasupra filetului, 
atasati  aplicatorul din plastic si decupati la 
dimensiunea dorita. Utilizati pistolul pentru 
adeziv pentru a manevra tubul. Umeziti cu 
putina apa zona destinata lipirii, inainte de 
aplicarea adezivului. Uniformizati cu ajutorul 
unui cutit inmuiat in apa. Lasati sa se usuce 
24 de ore. Indepartati imediat  excesul de 
adeziv cu apa. 
Pete/reziduuri: petele proaspete se 
indeparteaza cu apa. Petele intarite de 
adeziv se indeparteaza doar pe cale 
mecanica. 
 
TIMP USCARE 
Uscare: aprox.4mm/24 h 
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 
cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 
temperatura mediului ambiant. 
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PROPRIETĂŢI TEHNICE 
Rezistenţă la umezeală: buna 
Rezistenţă la temperatură: de la –40°C la 
+80°C 
Rezistenţă la radiatii UV: buna 
Comportamentul la vopsire: buna 
Elasticitate: buna 
Capacitate de umplere: buna 
 
DATE TEHNICE 
Baza: poliuretan 
Culoare: negru 
Vascozitate: pasta 
Valoare pH: aprox 12 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
12 luni de la data fabricatiei. Perioada limitata 
de valabilitate dupa deschiderea ambalajului. 
A se pastra inchis foarte bine in spatii uscate, 
racoroase si ferite de inghet, la temperaturi 
cuprinse intre +5°C si +25°C. 
 


