
Bison Rubber Seal® este soluția perfectă pentru fiecare  
aplicație de etanșare.

RECOMANDĂRI SUPLIMENTARE PENTRU UN REZULTAT PERFECT:

		Pentru o aplicare facilă, înainte de aplicare taie banda Bison Rubber 
Seal® Textile Tape la dimensiunea potrivită.

		Asigură-te că primul strat de Bison Rubber Seal® este suficient de 
gros pentru a lipi banda textilă.

		Strălucirea celui de-al doilea strat indică faptul că stratul este 
suficient de gros.

		Pentru aplicații exterioare: Nu utilizați dacă există riscul să plouă în 
următoarele 12 ore.

		Îndepărtează reziduurile proaspete cu apă. Reziduurile uscate se 
îndepărtează doar mecanic.

		Dacă doriți să vopsiți suprafața pe care a fost aplicat Bison Rubber 
Seal® verificați aderența vopselei pe strat. Atenție, anumite 
elemente pot prelua mișcările construcției. În acest caz, alegeți o 
vopsea elastică care să poată absorbi aceste mișcări.

PASUL 1: Asigură-te că suprafața este uscată, curată, 
lipsită de praf şi grăsime. Şmirgheluiește suprafaţa 
dacă este necesar.

PASUL 2: Amestecă soluția Bison Rubber Seal® până 
obții o culoare omogenă.

PASUL 3: Aplică Bison Rubber Seal® (cel puțin 2 
straturi) utilizând o pensulă și așteaptă aprox. 10 min. 
până la aplicarea următorului strat.

RECOMANDARE: Utilizează Bison Rubber Seal® Textile 
Tape în combinație cu Bison Rubber Seal® pentru a 
acoperi fisurile, crăpăturile și îmbinările și pentru a 
facilita formarea grosimii stratului. Aplică banda textilă 
Rubber Seal Textile Tape imediat după aplicarea primului 
strat, presează bine și acoperă imediat cu al doilea strat.

CUM SE APLICĂ? PRODUSE

ETANȘEAZĂ • PROTEJEAZĂ • REPARĂ

100%  IMPERMEABIL

750%  ELASTICITATE  PERMANENTĂ

REZISTĂ LA TEMPERATURI ÎNTRE 
-40°C  ȘI  +160°C

Bison 
Rubber Seal®

2,5 litri 
găleată

Bison 
Rubber Seal®

Textile Tape 
10m x 10cm 

Bison 
Rubber Seal®

750ml  
cutie

Bison 
Rubber Seal®

7,5cm x 5m 
bandă

Bison 
Rubber Seal®

250g 
tub

Bison 
Rubber Seal®

310g 
cartuș 

Distribuitor exclusiv
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BISON RUBBER SEAL® STARTERSKIT  
- kit complet pentru lucrări de hidroizolație  
   pentru utilizatori casnici

Pachetul conține:

· Bison Rubber Seal – hidroizolație lichidă 750ml

· Bison Rubber Seal Textile Tape – bandă textilă 2,5m x 10cm

· Pensulă

· Bandă abrazivă

· Amestecător din lemn

ALEGEREA PERFECTĂ PENTRU LUCRĂRI DIY!



LEMN

PREÎNTÂMPINĂ 
PROBLEMELE CAUZATE 
DE UMIDITATE
Infiltrațiile și umiditatea din interiorul și exteriorul casei te pot îngrijora. 
Din fericire, Bison Rubber Seal® rezolvă toate aceste probleme. Datorită 
compoziției cu bitum modificat cu polimeri poți etanșa, proteja și repara 
aproape orice suprafață.

CALITATE SUPERIOARĂ
Soluția de hidroizolații Bison Rubber Seal® este 100% impermeabilă 
și aderă pe orice suprafață. Această soluție de hidroizolație nu conține 
solvenți, rezistă la intemperii și UV și poate fi utilizată la interior și la 
exterior. 

Evită infiltrațiile și umiditatea cu Bison Rubber Seal®.

DESCOPERĂ DIVERSITATEA 
DE APLICAȚII
Utilizând Bison Rubber Seal, poți repara și proteja casa de la interior la 
exterior. Bison Rubber Seal® etanșează simplu și rapid:

• Căzi de duș
• Jgheaburi
• Îmbinări de pardoseală
• Obiecte de la nivelul solului
• Pardoseala din baie

Bison Rubber Seal® poate fi utilizat și ca strat protector pentru metal și 
lemn (ex. împotriva coroziunii sau putregaiului lemnului).

ADERĂ PE ORICE 
SUPRAFAȚĂ
Bison Rubber Seal® poate fi aplicat pe aproape orice suprafață care se 
regăsește atât la interior cât și la exterior, precum:
• Piatră
• Lemn
• Bitum

PIATRĂ

BITUM

BETON

METAL

PVC

ZINC

100% impermeabil

Pe bază de apă

Uz interior 
și exterior

Poate fi vopsit

Rezistă la UV și 
intemperii

Rezistă la sare și  
substanțe chimice

Simplu de 
utilizat

750% elasticitate 
permanentă

Non-toxic

Fără solvent

• Beton
• PVC
• Zinc

• Conducte
• Tocuri de fereastră
• Lucarne
• Elemente de acoperiș

Rezistă la temperaturi 
între -40°C și +160°C


