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BISON
® 

LIQUID RUBBER 
Pasta reparatoare puternica, flexibila 

 

 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Pasta reparatoare pentru repararea, 
protejarea si impermeabilizarea a 1001 
obiecte. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Ideal pentru lipirea, fixarea si etansarea 
cauciucului, pielii, materialelor textile, 
neopren, precum si pentru o varietate de 
materiale sintetice (precum Hypalon®), lemn, 
metal sau ceramica. Este de asemenea 
indicat pentru repararea pantofilor (sport, 
talpi, tocuri), cizmelor, manusilor, papucilor, 
croselor (hochei), obiectelor gonflabile (barci, 
saltea cu aer), obiecte din cauciuc sau PVC 
moale, genti voiaj, costume scafandru, 
echipament pentru scufundari, corturi, sa 
(calarie), obiecte decorative, faruri si pentru 
intarirea cusaturilor. Este ideal si pentru 
umplerea golurilor si crapaturilor. Nu este 
indicat pentru polietilena (PE), polipropilena 
(PP) si P.T.F.E. 
  

PROPRIETATI 
 puternic 
 impermeabil 
 ramane flexibil 
 universal 
 cu capacitate de umplere 
 rezistenta la chimicale 
 rezistenta la temperaturi cuprinse intre -

40ºC si + 120ºC 
 transparent 

 
UTILIZARE 
Conditii de lucru: A nu se utiliza la 
temperaturi sub +5º C sau la un nivel al 
umiditatii foarte scazut. 
Pregatirea suprafetelor: Materialele ce 
urmeaza a fi lipite trebuie sa fie uscate 
complet.  
Tratament preliminar: Toate partile ce 
urmeaza a fi curatate si degresate in 
prealabil. Smirgheluiti usor suprafetele. 
Unelte:  Smirghel fin si o spatula inclusa in 
ambalaj.  
 
APLICARE 
Instrucţiuni de utilizare: Utilizati spatula 
pentru a aplica adezivul intr-un strat uniform 
si subtire pe o raza de cel putin 2mm pe 
suprafata ce urmeaza a fi reparata (de 
preferat pe intreaga suprafata). Uniformizati 
cu ajutorul spatulei. Repararea talpilor de 
pantofi si cizmelor de cauciuc: materialele 
trebuie sa fie foarte bine curatate si uscate in 
prealabil. Smirgheluiti intodeauna zona de 
lipire. Aplicati un strat foarte subtire de adeziv 
(cel mult 1mm). Inmuiati in adeziv bucata de 
tifon inclusa, cu ajutorul spatulei.  Aplicati un 
strat subtire si in jurul tifonului. Finisati cu 
spatula. Lasati sa se usuce cel putin 48 de 
ore. 
Pete: Indepartati petele proaspete cu 
acetona.  Adezivul intarit se indeparteaza 
doar pe cale mecanica.  
Atentie: Daca capacul tubului ramane blocat, 
tineti tubul sub apa fierbinte si desurubati. 
Indepartati resturile intarite de pasta cu 
ajutorul unui cutit. Bison Rubber Repair se 
usuca sub influenta umiditatii din aer. Datorita 
acestui aspect, poate aparea o usoara 
spumare. O umiditate scazuta poate incetini 
procesul de uscare. 
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TIMP USCARE: 
Formarea peliculei: dupa aprox 10-30 
minute. 
Uscare/timp intarire: aprox 48 ore 
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 

cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 

temperatura mediului ambiant. 

 
PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta la temperatura: de la -40ºC pana 
la +120º C 
Rezistenta la chimicale: buna 
 

 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: poliuretan 
Culoare: transparent 
Continut solid: aprox. 82% 
Contractare: aprox. 0% 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei. Timpul de 
expirare scade dupa deschiderea 
ambalajului. 
A se pastra in spatii racoroase, ferite de 
umezeala si inghet.

 
 
 


