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Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având în 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. Totuşi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BISON® DOUBLEFIX UNIVERSAL 
Bandă dublu-adezivă extrem de puternică pentru montaj 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Bandă dublu-adezivă extrem de puternică pentru 
montaj și fixare permanentă a obiectelor, la 
interior și exterior. Este potrivită pentru sarcini sub 
tensiune. Asigură o fixare permanentă și sigură pe 
aproape toate suprafețele netede și ușor rugoase, 
precum metal, plăci ceramice, plastic, sticlă, lemn, 
gips, piatră sau beton. Este ideală pentru 
montarea indicatoarelor, numerelor de casă, 
suporților, cârligelor, rafturilor, canalelor de 
cabluri, obiectelor și profilelor decorative. 
Rezistența finală la încărcare se obține după 60 
min. Rezistentă la umiditate. 

DOMENIU DE UTILIZARE 
Doublefix Universal este ideală pentru montarea 
indicatoarelor, numerelor de casă, suporților, 
cârligelor, rafturilor, canalelor de cabluri, 
obiectelor și profilelor decorative etc, pe aproape 
toate suprafețele netede și ușor rugoase, la 
interior și exterior. Este potrivită pentru metal, 
plăci ceramice, plastic, sticlă, lemn, gips, piatră 
sau beton. 

PROPRIETĂŢI 
- Bandă dublu-adezivă de montaj 
- Putere de adeziune extrem de ridicată 
- Uz universal 
- Pentru suprafețe netede și rugoase 
- Pentru uz interior și exterior 
- Rezistentă la umiditate 
- Rezistentă la temperaturi de la -10°C la 

+75°C 
- Folosire curată, ușoară și rapidă 

 
PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 
Condiții de lucru: Nu folosiți la temperaturi mai 
mici de +10°C.  
Caracteristicile suprafeței: Suprafețele de lipit 
trebuie să fie solide, curate, uscate și lipsite de 
praf sau grăsimi. 
Tratamentul preliminar al suprafeței: Pentru 
rezultate optime, curățați suprafețele de lipit cu 
alcool sau spirt. 

UTILIZARE 
Instrucțiuni de utilizare:  
Lipiți banda de produsul pe care doriți să îl 
montați evitând crearea golurilor de aer. 
Îndepărtați folia de protecție fără să atingeți 
adezivul. Fixați obiectul în locul dorit și presați 
puternic. 
Pete/ reziduuri: Îndepărtați reziduurile de bandă 
adezivă cu spirt. 
Sfat: Nu atingeți adezivul deoarece astfel reduceți 
puterea de adeziune a benzii. 

TIMP DE USCARE 
Adeziunea finală: Rezistența finală se obține 
după aproximativ 60 de minute. 
*Timpul de uscare poate varia în funcție de suprafață, 
cantitatea de produs utilizată, nivelul de umiditate și 
temperatura mediului ambiant. 

PROPRIETĂȚI TEHNICE 
Rezistență la umiditate: Bună 
Rezistență la temperatură: de la -10°C la +75°C 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
Culoare: translucidă 
Specificații: 
Banda suport: hârtie siliconică bej 
Adeziv: cauciuc sintetic 
Suport rolă: poliester 
Grosime fără banda suport [μm]: 730 
90° rezistență la desprindere de pe oțel (N/ 25 
mm): 50 

CONDIȚII DE TESTARE/ EXECUTARE 
Puterea de adeziune depinde de calitatea 
suprafeței și a materialului de lipit, precum și de 
grosimea obiectului; adeziunea maximă a fost 
determinată prin lipirea unor obiecte metalice 
plate (grosime < 10 mm) pe o suprafață metalică 
netedă și curată. 

DEPOZITARE 
Păstrați într-un loc uscat, răcoros și ferit de 
îngheț. 

AMBALARE 
Bandă de 1,5m x 19mm, la blister
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