
 

Bison Kit Contact Adhesive Universal ® - Бизон-кит е супер здраво, течно контактно 

лепило BISON, базирано на 100% неопрен, с разтворители. Лепилото е универсално. 

Лепи фурнир, талашит, пластмаси, линолеум, текстил, кожа, гума, дърво, корк и много 

други материали. Идеално за лепене на материали, подложени на механично 

натоварване. Отлично за поправки на обувки, чанти, играчки, килими, хоби ремонти. 

Лепи моментално и има висока първоначална залепваща сила. Не е подходящо за 

лепене на стиропор и полистиренови материали, полиетилен (PE), полипропилен (PP). 

Характеристики: 

1. Лепи моментално и има висока първоначална залепваща сила 

2. Супер силно окончателно залепване 

3. Много универсално 

4. Еластично с гаранция за 15 години 

5. Устойчивост на влага 

6. Устойчивост на студ 

7. Течно 

8. Подходящо за лепене на материали под напрежение 

  

Инструкции за употреба: 

1. Да се нанася при температури между 15 °С и 25 °С 

2. Да се нанася при максимална влажност на въздуха 65% 

3. За да се избегне конденз, добре е материалите да са със сходна температура 

4. Материалите, които ще се лепят трябва да са чисти, сухи и без прах и мазнини 

5. Покриваемост: 2-2.5 м2/литър, нанесено на двете повърхности за лепене 

6. Да се разбърка добре преди употреба 

7. Нанесете лепилото на тънък слой, най-добре по двете повърхнини на лепене 

8. Оставете лепилото да засъхне между 10 и 40 минути 

9. Когато нанесеноото лепило започне да съхне (престава да пуска 

"конци"), съединете детайлите със силно притискане 

10. Детайлите не бива да бъдат донагласяни 

11. Избягвайте образуването на балончета с въздух 

  

Времето за натиск може да е кратко, по-важно е натискът да е качествен. Отвореното 

време на лепилото е между 10 и 40 минути. Отвореното време зависи много от 

порьозността на повърхностите: колкото по-порьозна е повърхността, толкова по-малко 

е отвореното време. Отвореното време намалява също и при по-висока температура. 

Пълна сила на залепване - след 24 часа. 

  

Технически характеристики: 

Устойчивост на влага: Добра 

Устойчивост на температура: от -15 °С до +70 °С  



Устойчивост на химикали: Устойчив на масла, основи и киселини 

Еластичност: Много добра 

Технически спецификации: 

Основа: Неопренова гума 

Цвят: Жълт / Кафяв 

Вискозитет: течно 

Твърд материал: 22%  

Плътност: 0.86 гр/см3  

 


