
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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MAX REPAIR EXTREME 
Adeziv pentru reparații extrem de puternic, 
pentru 1001 de aplicații 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Bison Max Repair Extreme este un adeziv universal 
inovator, pentru 1001 de aplicații în interiorul și în jurul 
casei. Max Repair este extrem de puternic, extrem de 
elastic, rezistent la apă și umple golurile. 

DOMENIU DE UTILIZARE 
Max Repair Extreme este un adeziv extrem de puternic 
pentru lipirea și/sau repararea materialelor poroase și 
neporoase precum lemn, materiale textile, piele, plută, 
metal, sticlă, plastic, cauciuc, plăci ceramice, piatră, 
beton și multe alte materiale. Potrivit pentru uz interior 
și exterior. Max Repair Extreme are la bază tehnologia 
Bison Polimer. Produsele având la bază această 
tehnologie oferă garanția unei soluții ușor de folosit, 
universală, puternică, flexibilă, de durată și sigură 
pentru uz de zi cu zi. Nu este potrivit pentru 
polipropilenă (PP), polietilenă (PE) sau teflon (PTFE). 

PROPRIETĂŢI 
 Extrem de puternic 
 Extrem de elastic 
 Rezistent la apă 
 Rezistă în mașina de spălat vase 
 Umple golurile 
 Poate fi vopsit 
 Rezistent la șocuri 
 Rezistent la temperaturi între -40°C și +120°C 
 Rezistent la radiații UV, lipitura rămâne elastică 
 Transparent 
 Fără solvent și fără acid 

 

PREGĂTIRE 
Condiţii de aplicare: Materialele care urmează să fie 
lipite trebuie să fie curate, uscate, lipsite de praf și 
grăsimi. 
Pregătirea suprafeţelor: Suprafeţele care urmează să 
fie lipite trebuie să fie curate, uscate, lipsite de praf și 
grăsimi. 

APLICARE 
Instrucţiuni de utilizare: 
Poate fi aplicat direct din tub folosind duza de aplicare 
a tubului. Asigurați-vă că suprafețele de lipit sunt 
curate, uscate și lipsite de praf și grăsimi. Aplicaţi 
adezivul doar pe una dintre suprafeţe. Presați părţile 
împreună. Se pot face corecturi în timp de 5 minute. 
Fixarea finală are loc după 24 de ore. 
Pete/ reziduuri: Îndepărtaţi reziduurile de adeziv 
imediat după aplicare folosind acetonă. 
Sfat: Pentru a desface capacul lipit, țineți-l sub jet de 
apă fierbinte și îndepărtați adezivul uscat din capac cu 
ajutorul unui cuțit ascuțit. După folosire, lăsați puțin 
adeziv să iasă din tub înainte să înșurubați capacul. 

TIMP DE USCARE 
Formarea peliculei de suprafață: aprox. 10 minute 
Timp de manevrare: aprox. 15 minute pentru lipiri 
lemn/ lemn, 8-24 de ore pentru lipiri material neporos/ 
material neporos 
Timp de uscare: aprox. 24 de ore 
Uscare completă: după aprox. 24 de ore. 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafeţei, cantitatea de 
produs utilizată, nivelul umidităţii şi temperatura mediului 
ambiant. 

PROPRIETĂŢI TEHNICE 
Rezistenţă la umezeală: foarte bună 
Rezistenţă la apă: foarte bună 
Rezistenţă la temperatură: –40°C/ +120°C 
Rezistenţă la radiaţii UV: bună 
Rezistenţă la chimicale: bună 
Comportamentul la vopsire: excelent 
Elasticitate: foarte bună 
Capacitate de umplere: foarte bună. 

DATE TEHNICE 
Bază chimică: MS polimeri 
Culoare: transparent 
Vâscozitate: aproximativ 50000 mPa/s, tixotropic 
Conţinut solid: aprox.100% 
Densitate: aprox 1,1 g/cm
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TERMEN DE VALABILITATE 
Cel puțin 24 de luni de la data fabricaţiei, în ambalajul 
original. Desfacerea ambalajului reduce termenul de 
valabilitate. Păstrați adezivul în ambalajul original, bine 
închis, într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheţ. 


