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BISON
® 

PU MAX ADHESIVE 
Adeziv poliuretanic rezistent la contactul  
cu apa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv pentru lemn rezistent  la contactul cu 
apa, pe baza de poliuretan ranforsat cu fibre. 
Faza deschisa mare (1 ora) si capacitate 
limitata de umplere. In conformitate cu 
standardul NEN-EN 204:D4. Rezistent la 
umiditatea salina.  
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Ideal pentru lipiri rezistente la apa (D4), 
pentru aproape toate tipurile de suprafete din 
lemn aflate in contact permanent cu apa 
(D4). Este recomandat pentru diverse 
constructii nedemontabile din lemn cu diferite 
tipuri de imbinari cum ar fii “imbinari tip 
degete”, ”coada de randunica”, “imbinari 
ingropate si cepuri ascunse“, “dibluri si 
articulatii prelungite”. 
Potrivit pentru aplicaţii de interior şi exterior, 
aplicatii la barci, lambriu pentru fatada. De 
asemenea, pentru conexiuni mai puţin plane 
(de exemplu, lemn taiat neslefuit). Nu este 
recomandat pentru conexiunile supuse la o 
tensiune/încărcare  permanenta mare. Pentru 
aceste conexiuni, utilizati Bison Wood 
Construction Adhesive 2K. 
 
PROPRIETATI 
 transparent/alb 
 puternic prin actiunea fibrelor 
 faza deschisa: 1 ora 
 lichid 

 rezistent la apa (de mare) 
 expansiune limitata 
 rezistenta la contactul cu apa 
 fara solventi 
 poate fi vopsit 
 poate fi slefuit 

 
UTILIZARE 
Conditii de lucru: A se utiliza doar daca 
temperatura camerei, adezivului si a 
metrialelor ce urmeaza a fi lipite nu este mai 
mica de +5°C. Umiditatea relativa a aerului 
este cuprinsa intre 10% si 18% (maxim 25%). 
Siguranta in utilizare: Este recomandata 
folosirea manusilor de cauciuc pentru 
protectie. 
Pregătirea suprafeţelor: Suprafeţele ce 
urmeaza a fi lipite trebuie să fie curate şi 
lipsite de praf şi grăsime si sa se imbine 
perfect. Slefuiti usor suprafetele neporoase 
Umeziti partea pe care nu se aplica adeziv cu 
o carpa umeda. 
Tratament preliminar: Suprafeţele trebuie 
să fie curate şi lipsite de praf şi grăsime si sa 
se imbine perfect. Pentru a asigura o 
aderenta optima, diferenta dintre suprafete 
nu trebuie sa depaseasca 0,1 mm.  Degresati 
in prealabil cu Thinner pentru Bison Kit sau 
diluant. 
Instrumenete necesare: Spaclu cu dinti fini 
pentru adeziv (1mm) sau o pensula, o clema 
sau o presa. 
 
APLICARE 
Consum specific: 5-6m2/kg. 
Instrucţiuni de utilizare: Se aplica o pelicula 
de adeziv pe una din suprafete, cu ajutorul 
unui spaclu cu dinti fini (1mm) pentru adezivi 
sau cu o pensula. Lipiti partile in timp de 30 
minute de la aplicare si presati sau prindeti 
cu o clema timp de minim 4 ore. 
Presiunea exercitata (la +20°C): 4 ore 
Faza deschisa: 30 minute 
Pete: Indepartati imediat petele proaspete cu 
Thinner pentru Bison Kit.  Adezivul intarit se 
indeparteaza doar pe cale mecanic. 
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Atentie: A se pastra in recipient bine inchis si 
in spatii uscate cu temperatura cuprinsa intre 
+10°C si +20°C. 
 
TIMP DE USCARE 
Timp prelucrare: aprox 2 ore 
Uscare completa: aproximativ 24 ore la 
+20°C 
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 

cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 

temperatura mediului ambiant. 

 
 
PROPRIETATI TEHNICE 
Temperatura de rezistenta: -20°C pana la 
+125°C 

Rezistenta la chimicale: buna 
Capacitatea de a fi vopsit:  buna 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: polimeri poliuretanici 
Vascozitate: tixotropic 
Densitate: aproximativ 1,12 g/cm3 
Continut solid: aproximativ 100% 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
18 de luni de la data fabricatiei. Dupa 
deschiderea ambalajului, termenul de 
valabilitate este limitat. 
A se pastra in spatii racoroase, ferite de 
umezeala si inghet, la temperaturi cuprinse 
intre +10°C si +20°C. 

 
 
 


