BISON® FLOORING ADHESIVE
Adeziv gata de utilizare pentru mocheta,
linoleum si pluta

degresata in prealabil) cu ajutorul unui spaclu
zimtat Bison nr 2. Puneti linoleumul, mocheta
sau peretele de pluta, peste adezivul umed,
in timp de 15 minute, presati apoi ferm sau
rulati cu ajutorul unei role. Modificarile de
pozitie pot fi facute in timp de 15 minute dupa
aplicare. Se poate supune presiunii dupa
aproximativ 24-48 ore.
Faza deschisa: aprox.15 minute
Pete/reziduuri: Petele proaspete de adeziv
se indeparteaza imediat cu apa. Resturile de
adeziv uscat se indeparteaza dupa inmuierea
indelungata in apa si cu ajutorul unui cutit.
DESCRIEREA PRODUSULUI
Adeziv gata pentru utilizare pentru mocheta,
linoleum si pereti de pluta. Adeziv pe baza de
apa.
DOMENIU DE UTILIZARE
Pentru lipirea linoleumului, a covoarelor
textile, de iută, cu suport textil, a peretilor
acoperiti cu pluta pe suprafete poroase
precum ciment, beton si lemn.
PROPRIETĂŢI
usor de utilizat
fara solventi
nu rezista la umiditate
UTILIZARE
Conditii de lucru: Nu utilizati la temperaturi
mai mici de +15ºC si/sau la o umiditate
relativa sub 65%.
Tratament preliminar: Suprafetele ce
urmeaza a fi lipite trebuie sa fie poroase,
nivelate, solide, degresate si lipsite de praf.
Unelte necesare: Spaclu zimtat nr.2.

TIMP USCARE:
Uscare/timp de intarire: aprox .24-48 ore
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei,
cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si
temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE:
Rezistenta la umezeala: zero
Rezistenta la temperatura: cuprinsa intre 20ºC si +50ºC
Rezistenta la chimicale: buna
SPECILICATII TEHNICE
Bază: lesie sulfitica
Vâscozitate: pasta
Continut solid: aprox 79%
Densitate: 1,61 g/cm3
TERMEN DE VALABILITATE
24 de luni de la data fabricatiei. A se depozita
in spatii racoroase, ferite de umezeala si
inghet.

APLICARE
Diluare: Daca adezivul este prea vascos,
acesta se poate dilua cu apa.
Acoperire: 2-3 m2/kg
Instrucţiuni de utilizare: Aplicati adezivul in
mod uniform pe suprafata (curatata, uscata si
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.
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