
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in 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. Totusi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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BISON
® 

 CARPET TAPE 
Banda dublu adeziva pentru mocheta  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Banda dublu adeziva pentru mocheta. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru fixarea covoarelor si mochetelor 
intregi sau dale. 
 
PROPRIETATI 

- usor de aplicat 
- se poate rupe cu mana 
- adera si pe suprafete dure 
- se indeparteaza usor` 

 
UTILIZARE 
Conditii de lucru: Aplicati pe suprafata care 
are aceeasi temperatura cu banda adeziva si 
cu mediul ambiant. Pentru o aderenta optima, 
aplicati la temperaturi cuprinse intre +15°C si 
+25°C si o umiditare relativa a aerului 
cuprinsa intre 40% si 70%. 
Tratament preliminar: Suprafeţele trebuie 
să fie curate şi lipsite de praf şi grăsime. 
 
APLICARE 
Instrucţiuni de utilizare: Tăiaţi covorul sau 
mocheta la dimensiunile potrivite, aşezaţi-o la 
locul prevăzut şi ridicaţi-o parţial, fără să o 
mişcaţi. Tăiaţi o bucată de Bison Carpet Tape 
şi aplicaţi-o pe  substrat. Apoi îndepărtaţi folia 
de protecţie, fixati mocheta şi apoi presaţi 
sau rulati puternic (cu cat presati mai mult cu 
atat mai bine). Atenţie, nu atingeţi cu 

degetele banda adeziva, acest lucru va 
determina diminuarea aderentei. 
Pete: Indepartati resturile de adeziv cu 
terebentina. 
 
TIMP DE USCARE 
Uscare completa: aproximativ 24 ore 
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 
cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 
temperatura mediului ambiant. 

 
PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta de umiditate: zero 
Rezistenta la temperatura cuprinsa intre  -
20°C si + 70°C 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: adeziv pe baza de cauciuc  
Culoare: transparent  
Rezistenta la uzura: buna 
  
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei. A se depozita 
in spatii racoroase, ferite de umezeala si 
inghet. 
 
 

 


