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BISON® BUTYLEEN KIT 
Etanseizant pe baza de butil, alb 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Mastic de etansare de calitate superioara 
pentru etansarea imbinarilor statice (cu 
miscare de pana la 7%) la usi si cadre de 
ferestre, pervaze, elemente prefabricate si 
panouri pentru  perete. Indicat pentru 
etansarea geamurilor simple.  
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Indicat pentru: etansarea imbinarilor de la 
geamurile simple si a imbinarilor statice de la 
usi si ferestre, pervazelor, elementelor 
prefabricate, caramizilor turnate si a 
panourilor pentru perete. Adera pe beton, 
tencuiala, caramida, lemn si sticla. Nu este 
potrivit pentru aplicarea in zone permanent 
umede, cum ar fi imbinarile sub apa, instalatii 
sanitare si bazine de inot. Nu este indicat 
pentru PE, PP, PTFE si silicon. 
 
PROPRIETATI 

• Poate fi vopsit 

• Rezistenta la apa  

• Rezistenta la UV si conditii 
meteorologice  

• Rezistenta la temperatura de la -20°C 
pana la +80°C 

• Rezistenta la chimicale 
 
UTILIZARE 
Temperatura de aplicare: intre +5°C si 
+30°C. 

Pregătirea suprafeţelor: Suprafeţele trebuie 
să fie curate şi lipsite de praf, rugină şi 
grăsime.  
Instrumente necesare:  
Aplicati cu ajutorul unui pistol pentru cartuse 
de ex. Bison Power Pistol. Utilizati Spatula 
pentru silicon Bison pentru deschiderea 
cartusului si netezirea masticului. 
 
APLICARE 
Consum: 8-15m, in functie de diametrul 
imbinarii. 
Instrucţiuni de utilizare: Utilizati un pistol 
pentru cartuse. Taiati varful de plastic 
desupra filetului, atasati  aplicatorul din 
plastic si taiati la dimensiunea dorita. 
Asigurati o latime a imbinarii de minim 5mm 
si maxim 20mm. Pentru cele mai bune 
rezultate: adancimea imbinarii = latimea 
imbinarii. Aplicati etanseizantul uniform in 
imbinare si nivelati cu un cutit umezit intr-o 
solutie de apa cu sapun sau cu Bison Spatula 
pentru silicon. Indepartati banda de mascare 
imediat dupa netezire. La suprafata se va 
forma o pelicula in 24 de ore. 
Pete/reziduuri: Petele proaspete se 
indeparteaza imediat cu apă. Petele uscate 
pot fi îndepartate doar pe cale mecanică. 
Atentie:  Etanseizantul poate fi vopsit si este 
rezistent la conditiile meteorologice dupa ce 
se formeaza pelicula la suprafata (aprox. 24 
de ore). Etanseizantul pe baza de butil va 
forma la suprafata o pelicula suficient de 
solida pentru a fi vopsita. Pentru etansari la 
exterior, la altitudini mai mari decat al treilea 
etaj, acest mastic nu este recomandat.  
 
PROPRIETATI TEHNICE  
Rezistenta la apa: buna 
Rezistenta la radiatii UV: buna 
Elasticitate: zero 
Capacitate de umplere: buna 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Culoare: alb 
Vascozitate: aprox. 0mPa.s., pasta  
Continut solid: aprox. 100% 
Densitate: aprox 1,7g/cm3 
Distorsiune maxima permisa: aprox. 7% 
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TERMEN DE VALABILITATE 
18 luni de la data productiei. Durata limitata de 
valabilitate dupa deschidere. A se depozita in 
spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet. 

 

mailto:office@temad.ro
mailto:office@temad.ro

