
BISON®

MONTAGE KIT
ADEZIV PENTRU POLISTIREN

DESCRIEREA PRODUSULUI
Adeziv  puternic  pentru  construc ii  cu  o  prizţ ă 
ini ial  foarte bun . Ideal pentru lipirea sigur  aţ ă ă ă  
oric ror  tipuri  de  obiecte  din  polistiren  ceă  
necesit  lipirea pe suprafe e poroase.ă ţ

BENEFICII
• lipire foarte puternică
• aderen  ini ial  foarte bun : 80kg/mţă ţ ă ă 2

• permanent elastic – 15 ani garan ieţ
• u or de aplicatş

• capacitate de umplere a golurilor
• nu con ine solven iţ ţ
• ideal pentru uz interior
• înlocuie te cuiele i uruburile: u or iş ş ş ş ş  

rapid de utilizat

DOMENIU DE UTILIZARE
Lipe te  rapid  obiectele  din  polistiren  peş  
suprafe e  porose  precum  lemnul,  pl cileţ ă  
aglomerate din lemn, piatr  i beton.ă ş
De  exemplu:  lipe te  pl cile  de  tavan  fals  iş ă ş  
pl cile  de  polisiren  expandat,  ormanente  iă ş  
cadre  din  polistiren.  Cel  pu in  unul  dinţ  
materiale trebuie s  fie poros.ă
Recomand ri:ă
Pentru  aplica ii  în  zone  cu  umiditate  ridicatţ ă 
utiliza i Bison Poly Maxţ
Pentru materiale supuse la sarcini i tensiune,ş  
utiliza i Bison Montage Kit Super Strengh sauţ  
Bison Montage Kit

PROPRIET IĂŢ
Solubilitate: a nu se dilua.
Rezisten  la  temperatur :  ţă ă între  –20°C  iş  
+100°C.
Aderen  ini ial : ţă ţ ă pân  la 80 kg/ă m2 
Aderenţă finală*: pân  la 65 kg/că m2

Rezisten  la îngheţă ţ*: bun  (în mediu uscat)ă
Rezisten  la umiditateţă *: moderată
Rezisten  la substan e chimiceţă ţ *: bună
Rezisten  la îmb tr nireţă ă ă *: bună
Capacitate de umplere a golurilor*: bună
Flexibilitatea*:  bună
*dup  înt rire  ă ă

DATE TEHNICE
Material de baz :ă   dispersie din polimer acrilat
Culoare: alb
Con inut solid: ţ aproximativ 73% 
Greutate specific : ă aproximativ 1500 kg/m3

Vâscozitate: past , la  ă 20°C
Punct de inflamabilitate: nu se aplică

UTILIZARE
Preg tirea suprafe elor:  ă ţ  Suprafa a trebuieţ  
s  fie curat , uscat  i lipsit  de praf i gr simi. ă ă ă ş ă ş ă
Scule: Pistol  pentru  tuburi  de  silicon,  spatulă 
sau paclu.  Cur a i   sculele  cu  ap  imediatş ăţ ţ ă  
dup  utilizare.ă
Temperatura de utilizare: Minim +5°C, maxim 
+40°C
Timp  de  asamblare: 10-15  minute  (faza 
deschis )ă
Timp  de  înt rire:  ă cca 24  ore.  Depinde  de 
porozitatea substratului i de condi iile mediuluiş ţ  
înconjur tor din momentul aplic rii (temperatură ă ă 
i umiditate).ş

Consum specific: între 5 i 8 mş 2/kg, în func ieţ  
de greutatea specific  a materialelor de lipit.ă
Instru iuni de utilizare:ţ  
Se aplic  adezivul în puncte (cu diametrul de 3-ă
4 cm ), în centru, la col uri, în linii paralele cuţ  
marginile pl cii de polistiren (la intervale de 20-ă
30 cm). Aplica i imediat obiectul pe suprafa  iţ ţă ş  
presa i-l  ferm.  Dac  este  necesar  asigura iţ ă ţ  
suport  pentru  fixarea  materialelor  pân  laă  
înt rirea complet  a adezivului. Poate fi supusă ă  
la sarcini dup  aproximativ 24-28 ore, în func ieă ţ  
de suprafa  i condi iile de mediu.ţă ş ţ
La lipirea  unor  materiale  mai  pu in  poroase,ţ  
timpul de uscare este mai lung deoarece apa 
din adeziv se evapor  mai greu.ă

PETE:
Îndep rta i imediat petele  de adeziv folosindă ţ  
apa.  Petele  uscate  pot  fi  îndep rtate  doară  
mecanic.

DEPOZITARE:
Termenul de valabilitate este de 24 de luni de la 
data produc iei, dac  produsul este p strat înţ ă ă  
condi ii optime (în ambalajul original, sigilat, laţ  
loc r coros i uscat). ă ş
Termenul  de  valabilitate  scade  sub   24  luni 
dac  produsul a fost desf cut. ă ă

Instruc iunile noastre se bazeaz  pe investiga ii am nun ite i pe exerien a practic . Având in vedere diversitatea largţ ă ţ ă ţ ş ţ ă ă 
a  materialelor I a condi iilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupraş ţ  
rezultatelor  ob]inute i/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor .  Totu i,  Departamentul  Service v  st  laş ş ă ă  
dispozi ie pentru informa ii suplimentare legate de folosirea produselor.ţ ţ
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