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BISON
® 

SUPER ROCKET LIQUID 
Super Glue Rocket cu dozator 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv cianoacrilat foarte puternic, rapid, 
universal, cu un dozator ultramodern. 
Dispersare curata si usoara, fara imprastiere. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Lipeste o gama larga de materiale, precum 
majoritatea materialelor sintetice, metal, 
cauciuc, portelan, pluta si lemn. Nu este 
recomandat pentru ceramica, si pentru 
cateva materiale sintetice (PE, PP, PTFE si 
silicon) si pentru parbrizul auto. 
 
PROPRIETATI 
 dozare curata fara imprastiere 
 dozator manual: o apasare, o picatura 
 foarte puternic 
 foarte rapid 
 incolor 

 
UTILIZARE 
Conditii de lucru: A nu se aplica la 
temperaturi sub +10º C. 
 
 

Pregatirea suprafetelor: 
Suprafetele ce urmeaza a fi lipite trebuie sa 
fie curate, uscate, lipsite de praft si grasime. 
De asemenea ele trebuie sa se imbine 
perfect. 
Tratament preliminar: Degresati cu acetonă 
sau diluant pentru Bison Kit. Pretratati 
suprafetele sensibile la acid (precum 
aluminiul) cu amoniac diluat, clatiti cu apa si 
apoi stergeti. Smirgheluiti uşor suprafetele 
din metal.  
Unelte neceasare: Lucrati direct cu tubul si 
aplicati cu ajutorul pensulei. 
 
APLICARE 
Consum: O picatura acopera aprox. 2cm2 
din suprafata ce urmeaza a fi lipita. Se 
recomanda doar lipirea prin puncte. 
Instrucţiuni de utilizare:  
Insurubati capacul negru (actionati 
mecanismul pana auziti un zgomot). Apoi 
desfiletati capacul negru din nou. Nu 
exercitati o presiune asupra aripioarelor in 
timp ce deschideti tubul. Aplicati o cantitate 
foarte mica de adeziv prin apasarea usoara a 
aripioarelor. Imbinati imediat partile in pozitia 
corecta si presati timp de 10-60 secunde 
pentru a permite adezivului sa se 
uniformizeze pe toata suprafata. Lipitura 
poate fi consolidata prin aplicarea unei 
cantitati suplimentare de adeziv in imbinare. 
La lipirea suprafetelor din metal, timpul de 
uscare poate fi redus, daca suflati usor pe 
una din partile pe care s-a aplicat adeziv. 
Imediat dupa utilizare, stergeti varful 
aplicatorului cu o carpa uscata. Inchideti 
imediat capacul recipientului. Expuneti 
adezivul cat mai putin la aer.  
Pete/reziduuri Indepartati petele proaspete 
si excesul de adeziv imediat, cu o carpa 
uscata. Adezivul intarit este foarte dificil de 
indepartat. Acetona poate dizolva adezivul 
intarit (dar foarte greu). 
Atentie: Adezivul contine cianoacrilati. 
Pericol: lipeste degetele, pielea si pleoapele 
in doar cateva secunde. A nu se lasa la 
indemana copiilor. In caz de contact cu 
pielea, nu incercati sa indepartati mecanic 
adezivul. In acest caz pielea va respinge 
automat adezivul. Clatiti apoi cu apa. In caz 
de contact cu ochii, tineti ochii deschisi, clatiti 
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imediat cu apa din abundenta si cereti sfatul 
medicului. Inmuiati degetele lipite in apa si 
rulati un pix in zona lipita. 
 
TIMP USCARE 
Timp uscare: aprox. 10 secunde pana la 1 
minut, in functie de natura materialelor ce 
urmeaza a fi lipite. Dupa 2-5 minute lipitura 
este suficient de puternica si obiectul poate fi 
manipulat. 
Uscare completa: dupa aprox. 24 ore. 
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 
cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 
temperatura mediului ambiant. 

 
PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta de umiditate: buna 
Rezistenta la temperaturi: de la -40ºC pana 
la +80ºC 
Rezistenta la chimicale: buna 
Capacitate de umplere:  limitata 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: cianoacrilati 
Culoare: transparent 
Vascozitate: lichid  
Continut solid: aprox. 100% 
Densitate: aprox 1,06 g/cm3 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei. Termenul de 
valabilitate scade dupa deschiderea 
ambalajului. 
A se pastra in spatii uscate, racoroase, ferite 
de umezeala si inghet. In caz de depozitare 
la temperaturi sub +5°C (in frigider) termenul 
maxim de valabilitate este asigurat. 
 
 
 


