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BISON
® 

VINYL PLASTIC 
Adeziv pentru vinyl si PVC moale 
 
 
 

 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv rezistent la apa, ideal pentru 
repararea obiectelor din vinyl si PVC moale. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Lipeste materiale din vinyl/PVC moale 
precum, barci gonflabile, piscine, accesorii 
pentru înot, mingi de plajă, panze cort, paturi 
de apă, pelerine de ploaie si linere pentru 
pescuit. 
 
PROPRIETATI 
 transparent 
 rezistent la apa 
 flexibil 

 
UTILIZARE 
Conditii de lucru: A nu aplica la temperaturi 
sub +10ºC. 
Pregatirea suprafetelor: Suprafetele ce 
urmeaza a fi lipite trebuie sa fie curate, 
uscate si lipsite de praf si grasime. Daca este 
necesar, degresati suprafata cu acetona. 
 

APLICARE 
 
Instrucţiuni de utilizare:   
Atunci cand lipiti suprafete care se suprapun: 
aplicati un strat subtire de adeziv pe intreaga 
suprafata sau pe ambele parti. Lasati sa se 
usuce 5-20 minute. Adezivul trebuie sa fie 
neaderent la atingere. Timpul de uscare 
depinde de natura materialelor si de 
temperatura mediului. Imbinati partile si 
presati puternic. Dupa imbinare, suprafetele 
se vor lipi imediat. Calitatea lipirii depinde de 
presiunea exercitata, din acest motiv este 
important ca presiunea exercitata sa fie cat 
mai puternica. Atunci cand imbinati parti ce 
urmeaza a fi umflate ulterior (barci gonflabile, 
mingi de plaja etc)  lasati adeziul sa se usuce 
cel putin 6 ore inainte de a fi umflate. 
Pentru lipirea si repararea golurilor si gaurilor: 
utilizati o foarfeca pentru a taia un petec din 
materialul pentru reparative inclus in ambalaj. 
Bucata de material trebuie sa fie mai mare 
decat gaura, pentru a asigura o reparare 
corecta. Cu cat suprafata de suprapunere 
este mai mare cu atat lipitura este mai 
eficienta. Urmati apoi instructiunile de mai 
sus, de la lipirea suprafetelor care se 
suprapun. 
Faza deschisa: 5-20 minute 
Pete/reziduuri: Indepartati petele prospete 
cu acetona 
Recomandare: Atuni cand reparati un obiect 
rupt, decupati cate un cerc mic la ambele 
capete. Acest fapt va disipa tensiunea si 
previne ruperea acestuia in continuare. 
 
TIMP USCARE: 
Timp de manipulare: aprox 6 ore. Cand 
reparati obiecte ce urmeaza a fi supuse unor 
presiuni (barci gonflabile, bazine de inot, 
curele, mingi de plaja) lasati adezivul sa se 
usuce cel putin 6 ore inainte de a reumfla 
obiectele.. 
Uscare/intarire completa: dupa aprox. 6 
ore. 
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 

cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 

temperatura mediului ambiant. 
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PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta la temperatura: cuprinsa intre -
15ºC pana la +70º C 
 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: cauciuc poliuretanic 
Culoare: transparent 
Vascozitate: lichid 
Continut solid: aprox. 22% 
 
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.  
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