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DESCRIEREA PRODUSULUI 
Etanşeizant de calitate superioara pentru 
repararea si umplerea crapaturilor de mari 
dimensiuni si imbinarilor largi din beton si 
ciment. Are capacitate de umplere, este 
indicat pentru interior si exterior si este 
rezistent la intemperii. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru repararea crapaturilor largi si 
imbinarilor de mari dimensiuni din peretii (de 
beton) atat de la interior cat si de la exterior. 
Ideal pentru repararea imbinarilor din peretii 
vechi. Aderenta excelenta la multe tipuri de 
materiale de constructii precum beton, zidarie 
si piatra. Nu este indicat pentru lipirea 
bitumului, polietilenei, polipropilenei si PTFE. 
 

PROPRIETATI 
- aderenta excelenta la ciment, beton, 

piatra 
- pentru uz interior si exterior 
- poate fi vopsit  
- nu se contracta 
- culoare: gri 
- poate fi sablat 

 
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: aplicati utilizand un pistol 
pentru silicon sau Bison Power Pistol. Pentru 
deschiderea cartusului si pentru netezirea 
etanseizantului utilizati Spatula 
multifunctionala (Bison Silicone Multi Tool). 
Pentru netezirea imbinarilor mai largi utilizati 
un cutit pentru chit. 
 
APLICARE 
Consum specific: 1 cartus pentru 6.4m, 
dimensiunea imbinarii 8x6mm 
Instructiuni de utilizare: 
Taiati varful de plastic deasupra filetului, 
atasati  aplicatorul din plastic si taiati la 
dimensiunea dorita. Utilizati pistolul pentru 
silicon pentru a manevra tubul. Asigurati-va 
ca dimensiunea imbinarii este de minim 6mm 
si maxim 18mm. Aplicati etanseizant uniform 
in imbinare, apoi in timp de 10 minute apasati 
si neteziti cu ajutorul unui cutit pentru chit 
umezit sau cu ajutorul Spatulei 
multifunctionale Bison. Nu aplicati pe peretii 
expusi complet luminii solare pe durata 
aplicarii. Acest lucru poate avea efecte 
negative asupra rezultatului final. Nu este 
indicat pentru imbinari de dilatatie. In cateva 
ore etanseizantul va fi impermeabil la apa si 
intemperii.  
Pete/reziduuri: Dupa 10 minute curatati 
petele de-a lungul imbinarii cu o perie sau cu 
un burete umed. 
 
PROPRIETĂŢI TEHNICE 
Rezistenţă la umezeala: buna 
Rezistenţă la intemperii: buna 
Rezistenţă la temperaturi cuprinse intre: -
15°C si +50°C 
Rezistenţă la radiatii UV: buna 
Rezistenta la mucegai: zero 
Comportamentul la vopsire: bun 
Elasticitate: zero 
Capacitate de umplere: buna 
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DATE TEHNICE 
Baza:  dispersie polimerica 
Culoare: gri 
Vascozitate:  pasta 
Constinut solid:   aprox. 85% 
Densitate:  aprox 1,65 g/cm3 
 
PERIOADA DE VALABILITATE 
24 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. 


