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BISON
® 

POLYURETHANE ADHESIVE 
 

Adeziv poliuretanic bicomponent 
universal, foarte puternic  
 
 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv poliuretanic, universal, bicomponent, 
foarte puternic, pentru racorduri si aplicatii 
foarte dificile.  
Foarte puternic, etanseaza, rezistenta la apa 
(de mare). 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Indicat pentru aplicatiile supuse unor cerinte 
stricte in materie de durabilitate, rezistenta la 
imact, rezistenta la soc, rezistenta la 
temperatura si la apa (de mare), de ex la 
barci sau caravane. 
Adera pe o gamă largă de materiale precum: 
metale, multe tipuri de lemn, piatră, beton, 
faianţă, gresie, sticlă, cauciuc, multe tipuri de 
materiale sintetice. De asemenea este indicat 
pentru lipirea foliei de PVC, gazonului 
artificial, dale de pavaj, oglinzi, parchet, placi 
de gresie si materiale izolatoare. Nu este 

indicat pentru bitum, polietilena (PE), 
polipropilena (PP), PTFE si cauciuc siliconic.  
 
PROPRIETĂŢI 

- Foarte puternic si durabil 
- Pentru racordurile si aplicatiile cele 

mai dificile 
- Rezistenta la conditii extreme 
- Rezistenta la apa (de mare) 
- Fara solvent 
- Etanseaza foarte bine 

 
PREGATIRE 
Conditii de lucru: A nu se utiliza la 
temperaturi sub +5°C. 
Siguranta in utilizare: Se recomanda 
utilizarea manusilor. 
Tratament preliminar: Suprafetele trebuie 
sa fie curate, uscate, fara praf si grasimi. 
Daca este necesar degresati suprafetele cu 
diluant pentru Bison Kit sau cu acetona. 
Smirgheluiti usor suprafetele netede. Nivelul 
de umiditate din lemn trebuie sa fie de max. 
18%. 
Unelte necesare: recipient pentru 
amestecare (curat si uscat), cutit, spaclu cu 
zimti. Uneltele se curata imediat dupa 
utilizare cu  diluant pentru Bison Kit sau cu 
acetona. 
 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
Raportul de amestecare: 5 parti rasina si 1 
parte intaritor. 
Consum specific: 1.5-3.5 m2/kg 
Instructiuni de utilizare: 
Se amesteca rasina inainte de utilizare. Se 
amesteca rasina si intaritorul conform 
raportului de amestecare de 5:1 
(rasina/intaritor). Continuati sa amestecati 
pana cand amestecul are o culoare uniforma. 
Este suficient sa se aplice adeziv pe o 
singura parte. Aplicati adeziv cu o spatula 
sau cu un spaclu pentru adeziv pe materialul 
care urmeaza a fi lipit. Pentru lipirea 
materialelor moi cum ar fi dale de pavaj pe 
suport de cauciuc, gazon sintetic si gresie, 
aplicati amestecul de adeziv pe suport cu 
ajutorul unui spaclu cu zimti mari (nr.3). 
Pentru lipirea pardoselilor din cauciuc 
efectuati un test in prealabil.     
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Materialele sub formă de plăci se pot fixa prin 
utilizarea unor picături de adeziv. În funcţie 
de greutatea materialului intervalul dintre 
picături trebuie să fie de 20-40 cm. Aplicati 
intotdeauna adeziv la colturi. Daca aplicati pe 
o suprafata neteda, utilizati un spaclu cu zimti 
mari nr. 2. Imbinati materialele si presati 
ferm. Prindeti sau sprijiniti materialele pe 
durata uscarii. Indepartati imediat excesul de 
adeziv. 
Utilizare (20°C): faza deschisa: aprox. 45 de 
minute la 20°C. In cazul unor prelucrarii unei 
cantitati mai  mari, timpul de deschidere se 
reduce pana la 15 minute. 
Pete/reziduuri: Petele proaspete se 
indeparteaza imediat cu Cleaner / Diluant 
pentru Bison Kit. Petele intarite de adeziv se 
indeparteaza doar pe cale mecanica. 
Atentie: Componentele individuale nu pot 
veni in contact unele cu ele sau cu apa. In 
cazul in care se formeaza spuma in rasina 
sau in intaritor indica faptul ca adezivul nu 
mai este utilizabil. 
 
TIMP DE INTARIRE 
Intarire partiala:  Poate fi prelucrat dupa 2,5 
de ore. 
Intarire finala: Rezistenta maxima este 
atinsa dupa aprox. 48 de ore. 
 
*Timpul de intarire depinde de suprafata, cantitatea de 
produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura 

mediului ambiant.  
 
PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta la apa: foarte buna 
Rezistenţă la temperatură: de la –30°C 
pana la +110°C 
Rezistenta la chimicale: foarte  buna 
Acoperire: foarte buna 
Capacitate de umplere: foarte buna 
 
DATE TEHNICE 
Material de bază: Raşina: poliol 
Intăritor: isocianat 
Culoare: maro deschis (bej) 
Vascozitate: pasta 
Continut solid: aprox. 100% 

Densitate: aprox. 1.4g/cm3 

Contractie: aprox. 0% 
 
DEPOZITARE: 
24 de luni pentru produsul neutilizat, aflat in 
ambalaj original, sigilat, păstrat in loc răcoros 
şI uscat, la temperaturi cuprinse intre +10°C 

si +20°C. Termenul de valabilitate scade 
dupa deschiderea ambalajului. 
 


