BISON® TEXTILE
Adeziv pentru textile

aderenta imediata, rapida si puternica
lipitura elastica
fara solventi
UTILIZARE
Conditii de lucru: A nu se aplica la
temperaturi sub +10º C.
Tratament preliminar: Suprafetele destinate
lipirii trebuie sa fie curate, uscate in prealabil.
Unelte: Spatula sau pensula mica.
APLICARE
Instrucţiuni de utilizare: Aplicati o cantitate
mica si uniforma de adeziv pe ambele
suprafete. Nu este necesara prinderea sau
presarea. Unele vopsele textile pot contine
substante ce pot accelera procesul de
deteriorare in timp al adezivului, acesta
capatand o consistenta lipicioasa. Evitati
expunerea la lumina solara. Pentru a preveni
trecerea adezivului prin materialele subtiri,
aplicati o cantitate foarte mica de adeziv si
uniformizati cu atentie.
Pete/reziduuri: Petele si urmele de adeziv
sunt foarte greu de indepartat. Indepartati
imediat petele proaspete si excesul de adeziv
cu apa. Dizolvati petele intarite cu Bison
Thinner si stergeti cu carpa uscata.
DESCRIEREA PRODUSULUI
Adeziv pentru textile.

TIMP DE USCARE:
Uscare completa:aprox. 24 ore.

DOMENIU DE UTILIZARE
Lipeste materiale textile, iuta, fibre de cocos.
Ideal pentru tivuri la pantaloni din catifea
raiată , denim şi blugi, umplerea si repararea
găurilor din îmbrăcăminte şi alte materiale
(de exemplu, jachete, pantaloni, corturi,
şezlonguri şi paravanturi), aplicatii din pasla,
franjuri, preşuri şi covoare şi textile de fixare
pentru lemn, panel , PAL, placiaglomerate şi
panouri din gips carton. Nu este recomandat
pentru lipirea pvc-ului alb cu suport textil pe
spate (imitatie piele alba, Vistram, Suwide).

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei,
cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si
temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI
rezistent la spalare, curatare chimica si
calcare

PROPRIETATI TEHNICE
Rezistenta la temperatura: Pana la +90ºC.
Rezistenta la chimicale: Rezista la
detergentii casnici.
SPECIFICATII TEHNICE
Baza: cauciuc natural pe baza de latex
Culoare: alb (transparent la uscare)
Vascozitate: lichid
Continut solid: aprox. 60%
Valoare pH: aprox. 10

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
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor.
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TERMEN DE VALABILITATE
24 de luni de la data fabricatiei. Termenul de
valabilitate
scade
dupa
deschiderea
ambalajului.
A se pastra in spatii racoroase, intunecate,
ferite de umezeala si inghet.
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