BISON® SPRAY ADHESIVE
Adeziv de contact sub forma de spray

DESCRIEREA PRODUSULUI
Adeziv de contact sub forma de spray.
DOMENIU DE UTILIZARE
Lipeste hartie, carton, fotografii, postere,
textile pasla, pluta, vata de sticla, spuma
polistiren (tempex), folie aluminiu atat intre
ele cat si pe suprafete din lemn, sticla, pal,
placi aglomerate, carton si metal. Este indicat
de asemenea pentru fixarea temporara a
sabloanelor.
PROPRIETATI
pentru fixare temporara si permanenta
usor de folosit
rapid si puternic
prezinta rezistenta la umezeala
UTILIZARE
Conditii de aplicare: A nu se utiliza la
temperaturi sub +10°C.
Pregatirea suprafetelor: Curatati, degresati
si uscati cu atentie suprafetele.

APLICARE
Consum specific: 5m2/l, aplicat pe ambele
suprafete.
Instrucţiuni de utilizare:
Agitati bine spray-ul inainte de aplicare.
Lipire temporara: 1. Pulverizati un strat
subtire dar uniform pe una din suprafete de la
o distanta de aprox 25cm (tineti aerosolul in
pozitie verticala si apasati complet sistemul
de pulverizare). 2. Lasati sa se usuce cel
putin 20 de minute 3. Imbinati suprafetele si
presati ferm. Suprafetele devin autoadezive
si pot fi dezlipite si fixate din nou. Puteti
imbina suprafetele si imediat dupa aplicarea
adezivului. Ajustarile de pozitie pot fi facute in
timp de 5 minute. Timpul de uscare este de
aprox. 24 de ore.
Lipire permanenta 1. Pulverizati un strat
subtire dar uniform pe ambele suprafete de la
o distanta de aprox 25cm (tineti aerosolul in
pozitie vertical si apasati complet sistemul de
pulverizare. 2. Lasati sa se usuce cel putin
10 minute. 3. Lipiti suprafetele si presati ferm.
Ajustarile de pozitie nu mai pot fi facute
ulterior.
După utilizare, curăţaţi duza tinand tubul de
spray cu capul in jos, şi apăsaţi pe buton
până la evacuarea gazului. Aceasta previne
înfundarea duzei.
Pete/reziduuri: Indepartati petele proaspete
cu benzina. Petele intarite se lasa sa se
dizolve in benzina.
Atentie: Datele prezentate sunt valabile doar
pentru aplicatii de baza. Dupa pulverizare
tineti aerosolul cu capul in jos si apasati duza
pana cand
din tub iese numai gazul
propulsor si nu mai iese adeziv. Acesta
previne infundarea spray-ului.
TIMP USCARE
Timp uscare intarire: Lipire permanenta:
aprox 10 min. Fixare temporara: 20 minute.
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei,
cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si
temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE
Rezistenta la umiditate: buna

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă
a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra
rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro

Rezistenta la temperatura: rezista de la 40ºC pana la +95 ºC.
Rezistenta la produse chimice: buna
DATE TEHNICE
Baza: cauciuc SBR
Culoare: transparent
Vascozitate(+20 AºC): lichid
Continut solid: aprox. 22%
Densitate: aprox. 0,72 g/cm3
TERMEN DE VALABILITATE
24 de luni de la data fabricatiei.
A se pastra in spatii racoroase, ferite de
umezeala si inghet
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