BISON® SILICONE GLASS
Etanseizant siliconic pentru sticla
usor de aplicat
rezistenta la temperaturi cuprinse intre –
50ºC pana la + 150ºC
rezistenta la chimicale
nu se decoloreaza
PREGATIRE
Conditii de aplicare: A se aplica la
temperaturi cuprinse intre +5ºC si + 40ºC.
Pregatirea suprafetelor:
Suprafeţele ce
urmeaza a fi lipite trebuie sa fie curate,
uscate, degresate şi lipsite de praf, urme de
vopsea, rugina.
Unelte: Utilizati un pistol pentru silicon pentru
a
manevra
cartusul,
si
unealta
multifunctionala Bison Multi Tool pentru
deschiderea cartusului.

DESCRIEREA PRODUSULUI
Etanseizant de calitate superioara pentru
sticla, elasticitate permanenta, rezistent la
contactul cu apa.
DOMENIU DE UTILIZARE
Etanseizant indicat pentru umplerea golurilor
si crapaturilor in casa, constructii din sticla,
vitrine, masini, barci si caravane. Special
conceput pentru etansarea si lipirea sticlei
fine, sticla de acvarii, vitrine, sticla pentru
terarii, bazine si geamuri (duble). Adera pe
sticlă transparenta (neacoperita, nelaminata),
ceramica, tigle, email, metale (aluminiu), şi o
varietate de materiale sintetice. Nu este
recomandat pentru bitum, polietilenă şi
P.T.F.E.
PROPRIETATI
rezistenta la contactul cu apa (de mare)
100% silicon
elasticitate permanenta
rezistenta la radiatii UV si intemperii

APLICARE
Instructiuni de utilizare: Taiati varful de
plastic deasupra filetului, atasati aplicatorul
din plastic si decupati oblic la dimensiunea
dorita. Aplicati masticul in maxim 10 minute,
cu ajutorul unui cutit sau cu Bison Multi Tool
si solutie de apa cu sapun. La suprafata se
va forma o pelicula in aproximativ 15 minute.
Acvariile etansate sau lipite trebuie lasate la
aer curat intre 4 si 8 zile inainte de a pune
plantele sau pestii. Apoi umpleti acvariile de
3 sau 4 ori cu apa proaspata la fiecare 24 de
ore.
Pete/reziduuri:
Petele
proaspete
se
indeparteaza cu acetona. Dupa uscare,
adezivul se poate indeparta doar pe cale
mecanica.
Atentie: Siliconul se întăreşte sub influenţa
umidităţii din aer. Contactul cu umiditatea din
aer este necesar în timpul uscării. Pentru o
aplicare curata, aplicati benzi adezive pe
marginea zonei de etansare. Indepartati
imediat dupa aplicarea siliconului.
TIMP DE USCARE:
Formare pelicula: dupa aprox.15 minute
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei,
cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si
temperatura mediului ambiant.

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.
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PROPRIETĂŢI TEHNICE
Rezistenţă la umezeală: foarte buna
Rezistenţă la temperatură: cuprinsa intre 50°C pana la +150°C
Rezistenţă la radiatii UV: foarte buna
Rezistenta la mucegai: zero
Rezistenta la chimicale: foarte buna
Comportamentul la vopsire: nu poate fi
vopsit
Elasticitate: foarte buna
Capacitate de umplere: foarte buna
DATE TEHNICE
Baza: cauciuc siliconic
Culoare: transparent
Vascozitate: pasta
Densitate: aprox 1,03 g/cm3
Punct de aprindere: K3 (>55°C)
Duritate (clasa A): aprox. 25
Elasticitate modul E: aprox 0,49 MPa
Rezistenta la alungire: aprox. 115%
TERMEN DE VALABILITATE
24 luni de la data fabricatiei. Perioada limitata
de valabilitate dupa deschiderea ambalajului.
A se pastra inchis foarte bine in spatii uscate,
racoroase si ferite de inghet, la temperaturi
cuprinse intre +5°C si +25°C.
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