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BISON
® 

ACRYLIC SUPER FAST 30 MINUTES
  

Etanseizant acrilic 30min 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Etanşeizant acrilic elasto-plastic de calitate 
superioara, usor de utilizat, pe baza de 
dispersie acrilica, pentru etansarea 
imbinarilor, golurilor si crapaturilor. Poate fi 
vopsit dupa 30 minute. Poate fi prelucrat. 
Pentru uz interior si exterior. (Nu este indicat 
pentru spatii supuse permanent umiditatii si 
pentru imbinari permanent elastice. Pentru 
aceste cazuri utilizati, etanseizatul siliconic 
Bison Silicone Sealant) 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Etanseaza imbinari, goluri si crapaturi, 
supuse miscarii in jurul cadrelor de la ferestre 
si usi, elementelor prefabricate, scari, plinte, 
placi de gips carton, tavane, placi din fier cu 
caneluri si conducte. Este de asemenea 
indicat si pentru repararea fisurilor peretilor. 
Adera pe caramida, beton (poros), zidarie, 
decoratiuni, lemn, sticla, placi ceramice, 
metale si PVC rigid.  
Nu adera pe bitum, PE, PP, P.T.F.E. si 
etanseizanti siliconici. 

 
PREGATIREA 
Temperatura de aplicare: cuprinsa intre 
+5ºC si + 40ºC.  
Pregatirea suprafetelor: suprafetele ce 
urmeaza a fi lipite trebuie sa fie curate si 
uscate, degresate şi lipsite de praf. 
Unelte necesare: utilizati un pistol pentru 
silicon (Bison Click Gun) pentru a manipula 
cartusul. 
 
APLICARE 
Consum specific: 1 cartus pentru 8m, 
dimensiunea imbinarii 6x6mm. 
Instructiuni de utilizare: Taiati varful de 
plastic deasupra filetului, atasati  aplicatorul 
din plastic si taiati la dimensiunea dorita. 
Utilizati pistolul pentru adeziv pentru a 
manevra tubul. Pentru rezultate curate 
utilizati banda de mascare de-a lungul 
marginilor imbinarii. Asigurati-va ca lungimea 
imbinarii este cuprinsa intre 4mm si 20 mm. 
Pentru a evita lipirea in trei parti, umpleti 
imbinarea cu o tija din spuma sau cu o folie 
din PE. Umpleti imbinarea in mod uniform cu 
etanseizant si neteziti in termen de 10 minute 
utilizand un cutit umezit pentru chit sau 
Spatula Multifunctionala - Bison Silicone 
Multi-Tool. Indepartati banda de mascare 
imediat dupa netezire. La suprafata se va 
forma o pelicula dupa 15 minute. 
Etanseizantul poate fi vopsit dupa numai 30 
minute cu o vopsea pe baza de apa si dupa 2 
ore cu o vopsea pe baza de solventi. 
Pete/reziduuri: Petele proaspete se 
indeparteaza cu apa. Dupa uscare, adezivul 
se indeparteaza doar pe cale mecanica. 
Atentie: Dupa uscarea completa, adezivul 
devine impermeabil. Dupa 30 de minute, 
acesta poate fi vopsit. Etanseizantul se va 
contracta in timpul uscarii, din acest motiv, 
vopseaua non-elastica poate crapa. 
 
TIMPUL DE USCARE 
Formare pelicula: aprox.15-30 minute 
Uscare: aprox.1mm/24 h 
Uscare completa: aprox 8-14 zile, in functie 
de temperatura si de umiditate. 
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*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 

cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 

temperatura mediului ambiant. 

 
PROPRIETĂŢI TEHNICE 
Rezistenţă la temperatură: –20°C la +80°C 
Rezistenţă la radiatii UV: buna. 
Rezistenţă la umezeală: buna 
Rezistenţă la mucegai: nu 
Capacitate de umplere: buna 
Elasticitate: limitata 
Comportamentul la vopsire: foarte bun 
 
DATE TEHNICE 
Baza: dispersie acrilica 
Culoare: alb 
Vascozitate: pasta 
Constinut solid: aprox.81% 
Densitate: aprox 1,64 g/cm 3 
Contractare: aprox 31% 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
18 luni de la data fabricatiei. Perioada limitata 
de valabilitate dupa deschidere. A se pastra 
inchis foarte bine, in spatii uscate, racoroase 
si ferite de inghet. 


