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DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv de contact universal, foarte puternic, 
lichid, ce are la baza cauciuc neoprenic, 
rasini sintetice si solvent. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Lipeste sau lamineaza o multitudine de 
suprafete ce necesita lipire imediata sau ce 
urmeaza sa fie supuse unei sarcini si/sau 
folosite imediat. Ideal pentru materiale aflate 
sub tensiune sau materiale curbe, ce nu 
suporta fixare sau apasare. Partile ce 
urmeaza sa fie asamblate trebuie sa se 
imbine perfect. Excelent pentru lipirea şi 
laminarea metalului şi plasticului dur, 
panourilor (HPL, Formica, Duropal, Resopal), 
furnirului, placilor aglomerate din lemn, 
placajelor. Este de asemenea indicat pentru 
lipirea panourilor izolatoare flexibile si a 
materialelor din spuma, pluta, piele sau 
cauciuc. Nu este indicat pentru spuma 
poliuretanica, polietilena (PE) si polipropilena 
(PP). 
  
PROPRIETATI 
 lipeste imediat 
 foarte puternic 
 indicat pentru materiale aflate sub 

tensiune 

 universal 
 lichid 
 rezistent la umiditate si inghet 
 usor de aplicat 

 
 
UTILIZARE 
Temperatura de aplicare: A se utiliza numai 
la temperaturi cuprinse intre +15°C si +25°C 
si o umiditate relativa a mediului ambinat de 
max. 65%. Pentru a evita formarea bulelor de 
aer, este recomandat ca adezivul si 
materialele ce urmeaza a fi lipite sa aiba 
acceasi temperatura ca cea a mediului 
ambiant (de preferat intre +18°C si +20°C). 
Nu expuneti adezivul in zone de curenti. 
Pregătirea suprafeţelor: Suprafeţele ce 
urmeaza a fi lipite trebuie să fie curate şi 
lipsite de praf şi grăsime si sa se imbine 
perfect.  
Curatati si degresati suprafetele ce urmeaza 
a fi lipite cu Bison Thinner pentru Bison Kit. 
Tratament preliminar: Tratati in prealabil 
suprafetele absorbante cu solutie diluata 
Bison Kit (10-20% Thinner pentru Bison Kit). 
Instrumenete necesare: Folositi o perie 
solida cu perii tari sau un spaclu zimtat 
(1mm) pentru suprafetele mari. 
 
APLICARE 
Consum: 2 - 2,5 m2/l, aplicat pe ambele 
parti, in functie de natura materialelor ce 
urmeaza a fi lipite. 
Instrucţiuni de utilizare: Aplicati adezivul 
intr-un strat subtire si uniform pe ambele 
suprafete, cu ajutorul unei spatule cu zimti fini 
(1mm) sau a unei perii. Lasati sa se usuce 
10-25 minute. De indata ce adezivul nu mai 
este aderent la atingere, imbinati partile. Nu 
mai sunt posibile ajustarile de pozitie. Evitati 
patrunderea aerului. Apasati ferm, cu o rola 
sau dispozitiv de presare. 
Timpul de exercitare a presiunii (la +20°C) 
Scurt. Puterea exercitata este mai importanta 
comparativ cu timpul de actionare. 
Faza deschisa: 10-25 minute. Adezivul 
trebuie sa fie neaderent la atingere pentru a 
permite folosirea. Timpul de uscare depinde 
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de natura materialelor ce urmeaza a fi lipite si 
de temperatua. 
Pete/reziduuri: Indepartati imediat petele 
proaspete cu Thinner pentru Bison Kit (sau 
cu dilaunt). Adezivul intarit se indeparteaza 
doar pe cale mecanica sau cu diluant pentru 
vopsea (testati in prealabil). 

Atentie: Materialele poroase supuse un timp 
indelungat  contactului cu apa, pot prezenta 
dificultati la lipire, adeizvul se poate 
desprinde de suprafata. 
 
TIMP DE USCARE 
Timp prelucrare: dupa aderenta imediata 

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 temperatura: -25 °C pana la 
+70°C 
Rezistenta la chimicale: prezinta rezistenta 
la acizi, baze si uleiuri. 
Elasticitate: foarte buna 
 
 

SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: cauciuc neoprenic 
Vascozitate: lichid 
Densitate: aprox. 0,84 g/cm3 
Continut solid: aproximativ 20% 
Punct de aprindere: K1(<21°C ) 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei. 
Dupa deschidere, termenul de valabilitate 
este limitat. 
A se pastra in spatii racoroase, ferite de 
umezeala si inghet. 
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