BISON® POLY MAX HIGH TACK
Adeziv universal foarte puternic cu o aderenta
initiala foarte ridicata
elemente de la acoperiş, acoperişuri,
jgheaburi, pereţi, lucarne şi hornuri. Indicat si
pentru etansarea ferestrelor. Nu este
recomandat pentru etansarea imbinarilor
dintre geamuri si cadre. Nu este indicat
pentru polietilenă (PE), polipropilenă (PP),
PTFE, PA (nylon), sticla acrilica (plexiglas) si
bitum.

DESCRIEREA PRODUSULUI
Adeziv universal de inalta calitate pe baza de
MS polimer, cu o aderenta initiala foarte
puternica. Lipeste, fixeaza si etanseaza
aproape orice tipuri de materiale (de
constructii) pe practic orice suprafata (ambele
netede, suprafete poroase si non-poroase).
Aderenta initiala foarte puternica, elasticitate
permanenta, foarte puternic.
DOMENIU DE UTILIZARE
Lipeste: sticla (naturala), piatra, piatra
naturala, beton, materiale plastice, lemn,
placa aglomerata din lemn, trespa, fier,
aluminiu, zinc, (inoxidabil), oţel şi alte
materiale precum, placi ceramice, plută şi
oglinzi.
Fixeaza: plinte, sipci, glafuri, praguri,
elemenete de acoperis, panouri de
construcţie, materiale izolatoare, gips carton,
ornamente din polistiren si cadre decorative.
Etaseaza: aplicatii din domeniul constructiilor:
imbinarea elementelor de la ferestre (plastic),

PROPRIETATI
aderenta initiala foarte puternica
aderenta finala foarte puternica
elasticitate permanenta
poate fi aplicat la interior si la exterior
poate fi vopsit (testati in prealabil)
buna capacitate de umplere
rezistenta la temperaturi cuprinse intre 40ºC si +100ºC
rezistenta la apa, radiatii UV si intemperii
100% adeziv, nu se contracta
lipeste si materiale usor umede
timp uscare 2mm/24 ore
nu contine solventi
rezistenta la mucegai
aderenta excelenta fara amorsa
indoor, fara acid
cu duza de aplicare ce poate fi reutilizata
PREGATIRE
Conditii de aplicare: A se utiliza la
temperaturi cuprinse intre +5ºC si + 40ºC.
Pregatirea suprafetelor: Suprafeţele ce
urmeaza a fi lipite trebuie sa fie curate şi
uscate, degresate şi lipsite de praf. Nu este
necesara aplicarea unei amorse in prealabil.
Are aderenta si pe suprafetele usor umede.
Asigurati-va ca suprafetele ce urmeaza a fi
etansate sunt solide.
Unelte necesare: Pistol pentru adeziv
BISON Click Gun.
APLICARE
Consum specific: 7 - 9 m / 1 tub
Instructiuni de utilizare:
Lipire si fixare: Aplicati adezivul in linii sau
puncte pe o singura suprafata (la 10-40 cm).
Asigurati-va ca adezivul ajunge intotdeauna
in colturi si pe margini. Imbinati partile in

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă
a materialelor şi a condiţiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra
rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la
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pozitia corecta (nu mai tarziu de 10 minute de
la aplicare) si presati ferm sau bateti usor cu
un ciocan de cauciuc. Daca este necesar,
asigurati suport materialelor grele timp de 24
de ore.
Etansare: Introduceti adezivul in zona de
etansare cu ajutorul aplicatorului. Uniformizati
adezivul (nu mai tarziu de zece minute de la
aplicare) cu un cutit umed sau degetul umezit
intr-o solutie de apa si sapun fara lamaie.
Finisati cu unelta de rostuire de jos în sus. O
pelicula apare la suprafata după cca. 15
minute. Uscarea completa are loc dupa
câteva zile (în funcţie de grosimea stratului).
Vopseaua alchidica incetineste timpul de
uscare.
Pete/reziduuri:
Petele
proaspete
se
indeparteaza imediat cu apa. Dupa uscare,
adezivul se indeparteaza doar pe cale
mecanica.

Contractie: aprox 0%
Duritate (clasa Shore A): aprox. 60
Modulul de elasticitate E: aprox 1,8 MPa
Rezistenta la alungire: aprox. 240%
TERMEN DE VALABILITATE
18 luni de la data fabricatiei.
Perioada limitata de valabilitate dupa
deschidera ambalajului. A se pastra foarte
bine inchis in spatii uscate, racoroase si ferite
de inghet.

TIMP USCARE
Formare pelicula: dupa aprox.10-15 minute
Timp de manipulare: aprox 24 ore
Uscare: aprox 2mm/24 h
Uscare completa: aprox 48 de ore.
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei,
cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si
temperatura mediului ambiant.

PROPRIETĂŢI TEHNICE
Rezistenţă la umezeală: foarte buna
Rezistenta la contactul cu apa: bun
Rezistenţă la temperatura: cuprinse intre 40°C si +100°C
Rezistenţa la radiatii UV: foarte bună.
Rezistenţa la mucegai: foarte buna
Rezistenta la chimicale: rezistenta la uleiuri,
baze si acizi
Comportamentul la vopsire: poate fi vopsit
cu vopsele pe baza de acril si vopsele
alchidice. Vopseaua alchidica poate incetini
procesul de uscare. Testati in prealabil.
Elasticitate:buna
Capacitate de umplere: foarte buna
DATE TEHNICE
Baza: polimeri cu structura modificata
Culoare: alb
Vascozitate: pasta
Constinut solid: aprox.100%
Densitate: aprox 1,49 g/cm 3
Rezistenta la rupere: aprox. 240N/cm2
Rezistenta la forfecare: aprox. 320 N/cm2
Punct de aprindere: K3(>55ºC)
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