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BISON
® 

PU-MAX EXPRESS
 

Adeziv pentru lemn, foarte rapid, 
tixotropic, rezistent la apa 
 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv poliuretanic pentru lemn 
monocomponent, rapid, transparent, 
tixotropic, pentru uz exterior si interior. 
Rezistent la apa, cu capacitate de umplere. 
Timp de prelucrare: 5 minute. De 
asemenea este aderent la metal, beton ai 
materiale sintetice. In conformitate cu 
standardul EN 204D4.   
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru lipiri rezistente la apa. Lipeste 
aproape toate tipurile de lemn, Formica, 
spuma de polistiren (tempex) si vata de 
sticla si multe materiale sintetice. Ideal 
pentru imbinari vertical. Nu este indicat 
pentru polietilena , polipropilena, P.T.F.E. 
si nailon.  
 
PROPRIETATI  

- foarte rapid: 5 minute 

- rezistenta la apa (de mare) in 
conformitate cu standardul NEN-EN 
D4 

- tixotropic/sub forma de gel 
- cu capacitate de umplere 
- pentru uz interior si exterior 
- se intinde usor 
- transparent 
- se poate vopsi  
- rezistenta la chimicale 
- rezistenta la apa 

 
PREGATIRE 
Conditii de lucru: A se utiliza daca  
temperatura camerei, a adezivului si a 
materialelor ce urmeaza a fi lipite nu este 
mai mica de +5°C. Nivelul de umiditate al 
lemnului trebuie sa fie cuprins intre 8% si 
16% (max. 25%). 
Siguranta in utilizare: Este recomandata 
folosirea manusilor de cauciuc pentru 
protectie. 
Pregatirea suprafetelor: Partile ce 
urmeaza a fi lipite trebuie sa fie curate, 
uscate si lipsite de praf si sa se imbine 
perfect. Smirgheluiti usor suprafetele 
neporoase. Umeziti usor partea fara adeziv 
cu o laveta umeda. 
Unelte necesare: Pistol pentru silicon, 
spatula cu zimti fini, perie, rola sau clema. 
 
APLICARE 
Consum specific: 5-6 m2 
Instructiuni de utilizare: Aplicati adeziv 
intr-un strat subtire si uniform pe una din 
parti utilizand o spatula cu zimti fini (1mm), 
o perie sau o rola. Imbinati partile in mai 
putin de 2 minute si presati sau prindeti cu 
o clema timp de cel putin 15 minute. 
Timp de presiune (+20°C): 15 minute 
Faza deschisa: 2 minute 
Pete/reziduuri: Indepartati imediat petele 
proaspete de adeziv cu acetona. Petele 
uscate de adezivi pot fi indepartate doar pe 
cale mecanica. 
 
 



Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a  materialelor şi a condiţiilor in 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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro 

 

TIMPUL USCARE 
Timp de manipulare: aprox 5-10 minute la 
+20°C 
Timp uscare/intarire: aprox 30 minute la 
20°C 
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 
cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 
temperatura mediului ambiant. 

 
PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta la temperatura: de la –20°C  
pana la +100°C. 
Rezistenta la chimicale: buna 
Comportamentul la vopsire: bun 
 
DATE TEHNICE 
Material de baza: prepolimer poliuretanic 
Culoare: transparent 
Consistenta: 100%  
Greutate specifica: 1,12 g/cm3 
Vâscozitate: tixotropic 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
12 luni de la data productiei.  Dupa 
deschiderea ambalajului termenul de 
valabilitate este limitat. Depozitati in 
ambalajul original, intr-un loc uscat, la 
temperaturi cuprinse intre +10°C si +20°C.  
 
 


