
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 

BISON
® 

 METAL LOCK 
Agent de blocare pentru suruburi, piulite 
si bolturi 
 
 

 
 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Agent de blocare lichid, pentru blocarea 
suruburilor, piulitelor si bolturilor. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Fixeaza piulitele, suruburile, bolturile si pene 
de fixare, permitand ulterior desurubarea lor. 
Etanseaza imbinarile cu filet si protejeaza 
impotriva ruginii. Nu este recomandat pentru 
materiale sintetice si lemn. 
 
PROPRIETATI 
 prezinta rezistenta la vibratii si socuri 

 
UTILIZARE 
Conditii de lucru: Nu utilizati la temperaturi 
sub +10ºC. 
Pregatirea suprafetelor: Suprafetele 
destinate fixarii trebuie sa fie uscate, 
curatate, degresate si curatate de praf in 
prealabil. Pentru degresare utilizati Thinner 

pentru Bison Kit sau acetone. Eliminati orice 
urma de rugina cu o perie de sarma. 
 
APLICARE 
Instrucţiuni de utilizare: Aplicati Bison 
Metal Lock pe sistemul de insurubare si 
asamblati. Solutia functioneaza si ca 
lubrifiant. Dupa asamblare, nu miscati si nu 
schimbati pozitiile partilor. 
Pete/reziduuri: Petele proaspete se 
indeparteaza imediat cu acetona. Adezivul 
intarit se poate indeparta cu un cutit. 
Atentie: Bison Metal Lock este un adeziv 
anaerob, ce se intareste in contact cu metalul 
si in lipsa oxigenului. Daca nu este supus 
fixarii, lichidul nu se intareste, la contactul cu 
oxigenul. 
 
TIMP USCARE 
Timp manipulare: Aprox 15-30 minute, in 
functie de toleranta dintre componente, 
temperatura si tipul de metal. 
Uscare/timp intarire: Aprox 24 de ore. 
Timpul de uscare depinde de o serie de 
factori, precum: temperatura, tipul metalului si    
grosimea stratului de adeziv. Metalele active, 
cum ar fi oţel negru, cupru şi aliaje de cupru 
au un timp de uscare mai rapid, in timp ce 
metalele pasive, cum ar fi otel inoxidabil, 
aluminiu, zinc şi cadmiu au un timp de uscare 
mai mare. In general, o suprafata mai mica si 
o temperatura mai ridicata, duc la un timp 
mai scurt de uscare a adezivului Bison Metal 
Lock. Obiectul poate fi manipulat dupa aprox. 
15 minute, rezistenta finala a lipiturii fiind 
atinsa dupa aprox. 24 ore. 
 
PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta la umiditate: buna 
Rezistenta la temperatura: - 50ºC pana la 
+130ºC. La  +130ºC fixarea ajunge la 50%, 
ceea ce este suficient pentru majoritatea 
aplicatiilor. 
Rezistenta la radiatii UV: buna 
Rezistenta la chimicale: suficient. 
Rezistenta la uleiuri si solventi, ulei de motor, 
benzina, lichid de frana, etanol si apa. 
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SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: ester metacrilic 
Culoare: albastru 
Vascozitate: lichid 
Continut solid: aprox. 100% 
Densitate: aprox. 1,05 g/cm3 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
18 luni de la data fabricatiei. Timpul de 
expirare scade dupa deschiderea 
ambalajului. 
A se pastra in spatii racoroase, ferite de 
umezeala si inghet. 
 
 


