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BISON
® 

WALLPAPER PASTE NORMAL
 

Adeziv de tapet pe baza de celuloza de 
calitate superioara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv pentru tapet pe baza de celuloza de 
calitate superioara. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru toate tipurile de tapet usor, normal si 
greu precum: hartie, simplex, duplex si acrilic. 
 
PROPRIETATI 
 nu formeaza noduri 
 nu pateaza 
 se intinde usor 
 usor de corectat 
 rezistent la umezeala 
 foarte puternic 
 pH neutru 
 utilizabil in doar 15 minute 
 ambalaj etans 
 pasta se mentine proaspata 

 

PREGATIRE 
Conditii de aplicare: Petele proaspete 
trebuie indepartate imediat cu o laveta 
umeda. 
Tratament preliminar: Suprafetele trebuie 
sa fie curate, uscate, netede, fara praf sau 
grasime. Indepartati urmele vechi de tapet cu 
Bison Wallpaper Stripper. Umpleti gaurile din 
pereti cu Bison Repair Kit. Pentru peretii 
acoperiti cu vopsea pe baza de latex  
necesita spalarea in prealabil cu o solutie pe 
baza de apa si amoniac sau o solutie de 
indepartat vopseaua, si lasat sa se usuce. 
Razuiti bine peretii neabsorbanti (vopsiti cu 
vopsea pe baza de latex). Pentru suprafetele 
proaspat tencuite sau foarte absorbante este 
recomandata aplicarea in prealabil a unei 
solutii  de tapet diluate. Spalati si uscati 
foarte bine suprafata. Impuritatile pot pata 
tapetul. 
Unelte necesare: Pensula, galeata, agitator 
pentru amestecarea pastei, masa de lucru. 
Curatati cu apa sculele imediat dupa folosire. 
 
APLICARE 
Diluare: Diluati doar cu apa 
Cantitati: A se urmari tabelul de mai jos. 
Acoperire: A se urmari tabelul de mai jos. 

 

 Apă 
rece 

Suficient pentru: 

Role m2 

Amorsă (pastă 
diluată) 

10 litri - 50 

Tapet 
uşor/normal 

8 litri 8-9 40-45 

Tapet greu 
(vinil, iută) 

6 litri 6-7 30-35 

 
Instructiuni de utilizare: Amestecati 
cantitatea necesara de pudra cu apa rece. 
Apa o adaugati treptat. Agitati energic pana 
la dizolvarea completa, pana obtineti o pasta 
omogena. Amestecati din nou dupa 15 
minute. Pasta obtinuta poate fi utilizata 
imediat. Aplicati adezivul cu generozitate si 
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uniform, cu ajutorul unei pesule, pe fasiile de 
tapet. Acordati atentie deosebita marginilor. 
Impaturiti marginile catre mijloc si lasati 
adezivul sa se absoarba. La aplicare, presati 
cu putere marginile, daca este necesar 
utilizati o rola. Aplicati tapetul urmand 
instructiunile producatorului de tapet. Pasta 
pregatita poate fi pastrata cateva zile daca 
este foarte bine inchisa. 
Pete/reziduurile: Indepartati imediat petele 
si excesul de adeziv cu ajutorul unei lavete 
umezita. 
 
PROPRIETĂŢI TEHNICE 
Rezistenta la temperatura: buna  
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: carboxi metil celuloza  
Continut solid: aprox.100% 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei. Termenul de 
valabilitate este limitat dupa deschiderea 
ambalajului. A se depozita in spatii uscate, 
racoroase si ferite de inghet. 
 
 
 


