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BISON® SUPER GLUE CONTROL 
 

 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv cianoacrilat lichid, foarte rapid și foarte 
puternic, cu tehnologia Direct-Stop cu efect de 
reabsorbție în tub. Aplicare ușoară și curată. 
Datorită consistenței, adezivul se strecoară în cele 
mai mici spații și îmbinări. Adezivul este rezistent 
la apă și în mașina de spălat vase (numai dacă 
este folosit corect). 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Ideal pentru lipiri punctiforme (nu este recomandat 
pentru zone de lipire mari). Lipește aproape toate 
materialele rigide și flexibile precum: piele, mase 
plastice (inclusiv PVC dur), bachelită, poliester, 
polistiren, plexiglas, policarbonat, porţelan, 
ceramică, lemn, metal, plută, materiale textile 
(testați compatibilitatea în prealabil), cauciuc. 
Nu este recomandat pentru lipirea sticlei (după o 
perioadă de timp adeziunea devine casantă și se 
poate slăbi). Nu este potrivit pentru PE, PP, 
silicon, PTFE (teflon), polistiren expandat, 
îmbrăcăminte din piele sau materiale textile. 
 
 
PROPRIETĂŢI 

- Cu tehnologia Direct-Stop 
- Nu curge, cu efect de reabsorbție în tub 
- Aplicare ușoară și curată 
- Foarte rapid și foarte puternic 

 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 
Condiții de lucru: Nu folosiți la temperaturi mai 
mici de +10°C. Adezivul reacționează cel mai bine 
când umiditatea aerului este de 50-70%. 
Siguranța personală: Adezivii cianoacrilați se 
întăresc foarte repede în contact cu umiditatea 
(umiditatea aerului, a pielii, transpirație, sebum, 
lacrimi). În timpul folosirii trebuie să fie luate 
măsuri de siguranță suplimentare, în special în 
cazul prezenței copiilor sau la contactul cu pielea 
sau ochii. Chiar și fără tratament deosebit, 
adezivii cianoacrilați se dizolvă natural în timp. 
Caracteristicile suprafeței: Suprafețele de lipit 
trebuie să fie curate, uscate, degresate, lipsite de 
praf și rugină. Asigurați-vă că cele două suprafețe 
de lipit se potrivesc perfect prin suprapunere. 
Tratamentul preliminar al suprafeței: Orice 
reziduuri de praf, uleiuri, grăsimi, ceară sau agenți 
separatori trebuie îndepărtate complet de pe 
suprafețele de lipit. A se degresa cu acetonă. 
Suprafeţele reactive la acid (ca aluminiul) se 
tratează mai întâi cu amoniac lichid, după care se 
spală cu apă şi se usucă.  
Pentru metale și aliaje din metal este suficient să 
înăspriți suprafața folosind hârtie abrazivă sau 
prin șmirgheluire. 
 
UTILIZARE 
Instrucțiuni de utilizare:  
Pentru a perfora membrana protectoare, învârtiți 
ferm capacul pe tub în sensul acelor de ceasornic. 
Deșurubați capacul pentru a dezvălui aplicatorul.  
Nu strângeți tubul în timpul perforării membranei. 
Aplicați adezivul direct din tub, cu ajutorul duzei 
de evacuare, într-un strat cât mai subțire (o 
picătură), pe o singură suprafață de lipit deoarece 
adezivul în exces mărește considerabil timpul de 
lipire. Uniți imediat suprafețele și presați ferm. În 
funcție de cantitatea de adeziv aplicată și 
materialul de lipit, adezivul polimerizează într-o 
rășină sintetică în timp de 60 de secunde și 
conectează cele două părți foarte puternic. Când 
umiditatea este scăzută, timpul de lipire se poate 
reduce suflând pe cele două suprafețe înainte de 
aducerea lor în contact. Cele mai bune rezultate 
se obțin la temperatura camerei. Suprafețele 
reactante la baze accelerează întărirea adezivului, 
suprafețele reactante la acizi (precum lemn, 
ceramică, porțelan, piele) încetinesc întărirea 
adezivului. 
După utilizare, curățați duza cu un șervețel uscat 
și închideți tubul prin înșurubarea capacului. 
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Pete/ reziduuri: Îndepărtați petele imediat cu o 
cârpă uscată. Petele de adeziv uscat sunt foarte 
greu de îndepărtat. Acetona dizolvă adezivul într-
o anumită măsură (foarte încet). Testați 
compatibilitatea suprafeței în prealabil.  
Sfat: În cazul lipirii degetelor, înmuiați-le cât mai 
mult în apă călduță cu săpun și îndepărtați cu grijă 
fără a forța. Hidratați pielea ulterior. 
O altă posibilitate este frecarea degetelor în apă 
caldă și tragerea unei agrafe de hârtie sau a unei 
sârme printre degete. După un timp, degetele pot 
fi separate.  
Zonele de piele lipite pot fi tratate imediat cu 
acetonă sau soluție pentru îndepărtarea ojei de pe 
unghii. Deoarece solvenții organici îndepărtează 
grăsimea, se recomandă ulterior folosirea cremei 
de mâini. 
În cazul în care rămân urme de adeziv, acestea 
pot fi îndepărtate prin folosirea unei pietre ponce.  
În eventualitatea aplicării accidentale a produsului 
în ochi sau în gură, se țin pleoapele sau buzele 
deschise și se va clăti pielea cu apă din 
abundență. Dacă este necesar, cereți sfatul 
medicului. 
 
Din cauza vaporilor emanați de adezivii 
cianoacrilați, se recomandă ventilarea 
corespunzătoare a spațiului de lucru atunci când 
se folosesc cantități mari de adeziv. 
 

DEPOZITARE: 
Bison Super Glue Control trebuie depozitat într-un 
loc uscat, întunecos şi rece, de preferat sub +5°C. 
 
PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE 
Adezivii cianoacrilați sunt considerați în mare 
măsură să fie siguri din punct de vedere fiziologic. 
 
AMBALARE 
Tub de 3g 
 
ATENŢIE! 
Bison Super Glue conţine ester de acid 
cianoacrilic. Este periculos. Lipeşte pielea şi ochii 
în câteva secunde! A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Poate cauza iritații respiratorii. În cazul 
contactului cu pielea, se vor evita încercările de 
îndepartare directă a adezivului. Se va îndepărta 
cu acetonă adezivul, după care se va spăla pielea 
cu apă. În cazul contactului cu ochii, nu se vor 
folosi solvenţi! Se ţin pleoapele deschise, se spală 
cu multă apă şi se apelează la ajutor medical. Se 
vor îndepărta lentilele de contact dacă este cazul 
și dacă acest lucru se poate face cu ușurință, apoi 
se va clăti în continuare. Se va păstra ambalajul 
sau eticheta la îndemână. A nu se inspira vaporii! 
A se utiliza numai în spaţii bine aerisite (ventilate). 
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