
ORICE MATERIAL - 

ORICE SUPRAFAȚĂ

100 % TRANSPARENȚĂ

DE CRISTAL

LIPEŞTE
FIXEAZĂ

ETANŞEAZĂ



Adeziv și etanşeizant universal, pentru
construcţii, de calitate superioară pe 
bază de MS polimer, cu uscare rapidă și
rezistență finală foarte mare.
  Universal: lipește orice material, 

orice suprafață
  Aderență finală foarte puternică
  Permanent elastic
  Rezistent la apă și la mucegai
  Nu conține solvent
  Se poate vopsi
  Utilizabil la interior și la exterior
  Timp de uscare/peliculizare: 10 minute
  Timp de uscare/manipulare: 30 minute
  Timp de uscare/întărire finală: 4 ore
  Rezistenţă la forfecare: 28 kg/cm2 

  Rezistenţă la tracţiune: 24 kg/cm2

  Culori disponibile: alb, negru

POLY MAX® EXPRESS

  Bison. Specialist în adezivi.

Adeziv și etanşeizant universal, pentru 
construcţii, de calitate superioară pe 
bază de MS polimer, cu uscare rapidă, 
aderență inițială ridicată și rezistență 
finală foarte mare. 
  Aderență inițială extrem de mare
  Aderență finală foarte mare
  Permanent elastic
  Rezistent la apă și la mucegai
  Nu conține solvent
  Se poate vopsi
  Utilizabil la interior și la exterior
  Timp de uscare/peliculizare: 10 minute
  Timp de uscare/manipulare: 30 minute
  Timp de uscare/întărire finală: 4 ore
  Rezistenţă la forfecare: 37 kg/cm2

  Rezistenţă la tracţiune: 30 kg/cm2

POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

Cod Denumire

428979 BISON Poly Max Express negru MS polimer 425g

428981 BISON Poly Max Express alb MS polimer 165g

428976        BISON Poly Max Express alb MS polimer 425g

Cod Denumire

428980 BISON Poly Max High Tack Express alb MS polimer 425g

428983 BISON Poly Max High Tack Express alb MS polimer 165g



Adeziv și etanşeizant transparent, 
universal, pentru construcţii, de calitate
 superioară pe bază de MS polimer, cu 
uscare rapidă și rezistență finală mare. 
  100% transparență de cristal 
  Aderență finală foarte mare
  Permanent elastic
  Rezistent la apă* și la mucegai
  Nu conține solvent
  Se poate vopsi
  Utilizabil la interior și la exterior
  Timp de uscare/peliculizare: 10 minute
  Timp de uscare/manipulare: 2 ore
  Timp de uscare/întărire finală: 4 ore
  Rezistenţă la forfecare: 24 kg/cm2

  Rezistenţă la tracţiune: 15 kg/cm2

*Adezivul poate deveni alb, atunci când este aplicat sub apă

POLY MAX® CRYSTAL EXPRESS

NOU
Adeziv și etanşeizant universal, transparent, 
bazat pe o tehnologie unică MS Polimer,
cu o aderenţă iniţială ridicată şi
rezistenţă finală foarte puternică.  
  Aderenţă iniţială foarte ridicată, 

transparent 100% 
  Rezistenţă la sarcină imediat după aplicare 
  Rezistenţă finală foarte puternică 
  Permanent elastic
  Utilizabil la interior şi la exterior 
  Se poate vopsi
  Rezistenţă la intemperii / apă (de mare)                 
  Timp de întărire 2mm/ 24 ore 
  Fără solvenţi 
  Nu conţine acid, inodor 
  Poate fi aplicat sub apă*
  Timp de uscare/peliculizare: 10 - 15 minute
  Timp de uscare/manipulare: 2 ore 
  Timp de uscare/întărire finală: 4 ore 
  Rezistența la forfecare: 36 kg / cm2  
  Rezistența la tracțiune: 20 kg / cm2 

*Adezivul poate deveni alb, atunci când este aplicat sub apă

POLY MAX® HIGH TACK 
CRYSTAL EXPRESS 

  Bison. Specialist în adezivi.

Cod Denumire

428977 BISON Poly Max Crystal Express transparent MS polimer 300g

428982 BISON Poly Max Crystal Express 115g

Cod Denumire

428984 BISON Poly Max High Tack Crystal Express MS polimer 300g 



Adeziv și etanşeizant universal, pentru 
construcţii, de calitate superioară pe 
bază de MS polimer, și rezistență 
finală mare. 
  Universal: lipește orice material, 

orice suprafață
  Aderență finală mare
  Permanent elastic
  Rezistent la apă și la mucegai
  Nu conține solvent
  Se poate vopsi
  Utilizabil la interior și la exterior
  Timp de uscare/peliculizare: 10 minute
  Timp de uscare/manipulare: 24 ore
  Timp de uscare/întărire finală: 48 ore
  Rezistenţă la forfecare: 18 kg/cm2

  Rezistenţă la tracţiune: 16 kg/cm2

POLY MAX® ORIGINAL

Cod Denumire

428975 BISON Poly Max Original alb  polimer 465g

Importator și distribuitor pentru România și Republica Moldova
TEMAD Co SRL, 500053 Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 12 
Tel.: 0268 506 108 • office@temad.ro • G/Temad România www.temad.ro
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