
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. 

BISON
® 

 EPOXY 5 MINUTE 
Adeziv epoxidic, transparent, rapid, 
bicomponent 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv transparent, rapid, bicomponent. 

DOMENIU DE UTILIZARE 
Ideal pentru lipirea rapida, puternica si 
transparenta a obiectelor din portelan, sticla, 
piele, lemn, piatra, metal si ceramica. Ideal 
pentru umplerea golurilor, datorita capacitatii 
de umplere a acestuia. Nu este indicat pentru 
polietilena (PE), polipropilena (PP), P.T.F.E si 
cauciuc siliconic. 

PROPRIETATI 
rapid 
transparent 
foarte puternic 
universal 
potrivit pentru o gama variata de 
materiale 
rezista la temperaturi cuprinse intre 40°C 
si +100 ° C 
capacitate de umplere 
rezistent la contactul cu apa 
rezistenta la chimicale 
poate fi vopsit 

UTILIZARE 
Conditii de lucru: Utilizati doar la 
temperaturi cuprinse intre +5ºC si + 35ºC. 
Produsul se va intari dupa amestecarea 
rasinii cu intaritorul. 
Siguranta in utilizare: Utilizati manusi de 
protectie in timpul utilizarii produsului 
Pregatirea suprafetelor: Suprafetele ce 
urmeaza a fi lipite trebuie uscate, curate si 
degresate. 
Tratament preliminar: Degresati partile ce 
urmeaza a fi lipite cu Bison Thinner pentru 
Bison Kit sau acetona. Smirgheluiti usor 
suprafetele netede. 
Unelte necesare: Amestecati cele doua 
componente cu ajutorul unei spatule din 
plastic. Curatati uneltele cu apa calda si 
sapun imediat dupa utilizare. 

APLICARE 
Parti pentru amestec: 1:1 
Consum: 24 ml pentru aproximativ 240 cm2 

(grosime strat 1mm). 
Instrucţiuni de utilizare: Utilizati spatula 
inclusa in ambalaj. Rupeti cu atentie capetele 
seringii duble. Aplicati cantitati egale din cele 
doua componente in tavita de amestecare 
inclusa si amestecati bine cu ajutorul 
spatulei. La temperatura camerei (+20°C) 
amestecul poate fi utilizat timp de aproximativ 
5 minute. Aplicati o pelicula subtire de adeziv 
pe una din parti, atasati imediat si mentineti 
timp de 20 minute. Nu miscati partile pana la 
uscarea completa. Dupa utilizare, stergeti 
capetele seringilor cu o laveta si inchideti 
bine cu capacul special prevazut. Nu utilizati 
mixtura in alte scopuri, decat pentru lipire. 
Timp utilizare amestec: 5 minute 
Pete/reziduuri: Indepartati imediat excesul si 
petele de adeziv cu apa calda si sapun. Dupa 
uscare, adezivul se indeparteaza doar pe 
cale mecanica. 

TIMP USCARE 
Timp mentinere pentru lipire: aprox. 20 
minute 
Uscare/timp de intarire: aprox. 1 ora. 
Temperatura ridicata scade timpul de uscare, 
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iar temperatura scazuta duce la cresterea 
timpului de uscare. 

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei,

cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si

temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta de umiditate: buna 
Rezistenta la apa: buna 
Rezistenta la temperatura: cuprinsa intre -
40ºC si +100º C 
Rezistenta la chimicale: buna 
Capacitate de umplere: buna 

SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: Rasina: răşini epoxidice. Întăritor: 
amida modificata 
Culoare: transparent 
Continut solid: aprox. 100% 
Densitate: aprox. 1,16 g/cm3 

TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei. Termenul de 
valabilitate scade dupa deschiderea 
ambalajului. A se depozita in locuri 
racoroase, ferite de umezeala si inghet. 


