VODIČ ZA KONSTRUKCIJSKA LEPILA,
SILIKONE IN TESNILNE MASE

Bison. Izjemno močna lepila.

^
O Burj Khalifi v Dubaju lahko govorimo le v superlativih.
Zrušenih je bilo ducat gradbenih rekordov. Za izgradnjo
najvišjega nebotičnika na svetu je bilo uporabljenih 50.000
Bison Montagekit® kartuš. To je enakovredno neprekinjeni črti
od Amsterdama do Madrida.
Bison Montagekit® je najmočnejše konstrukcijsko lepilo za
1001 gradbeno, konstrukcijsko in dekorativno uporabo. Z
inovativno paleto visoko kvalitetnih proizvodov, Bison ponuja
najboljše rešitve za katerokoli montažno opravilo. Ne glede na
to ali želite popraviti pragove, obzidne letve, podboje, pragove,
žlebove, okenske police, montirati obešalnik, pritrditi stensko
ali izolacijsko ploščo, vedno se najde pravi Bison Montagekit®,
ki ustreza vašim potrebam. Zunaj ali znotraj, Bison Montagekit®
lepi skoraj vse materiale na vse površine.
Glede na to, da se je Bison Montagekit® uporabljal pri izgradnji
Burj Khalife, ga lahko z zaupanjem uporabljate za vsa vaša
gradbena, konstrukcijska in dekorativna opravila. Izberite
Montagekit® rešitve za vaša opravila. Nič več vijakov in žebljev.
Bison Montagekit®.
Konstrukcijsko lepilo za 1001 možnost aplikacije.

Montagekit®
Konstrukcijska lepila
Bison ponuja najboljšo rešitev za vsako montažno opravilo. Za vsako
vašo potrebo obstaja primerno Bison Montagekit® konstrukcijsko lepilo.
S pomočjo odgovorov na spodnja vprašanja boste na enostaven način
ugotovili kateri Bison Montagekit® je najbolj primeren.
> Je material porozen ali neporozen?
> Je material pod pritiskom?
> Je potrebna visoka začetna moč lepljenja?
> Je potreben brezbarven spoj?

Montagekit® Izjemno močno
Izjemno močno, univerzalno
konstrukcijsko lepilo bazirano na
neoprenski gumi. Za enostavno in
čvrsto pritrjevanje vseh vrst materialov.
Za notranjo in zunanjo uporabo.
Primerno za pritrjevanje materialov pod
pritiskom. Zapolni vrzeli. Nič več vijakov
in žebljev.

Montagekit® Izjemen oprijem
Ekstra močno, konstrukcijsko lepilo
brez topil. Izredno visoka začetna moč
lepljenja 120kg/m2. Za izjemno hitro
lepljenje lesa, plastike, kovine, kamna,
gipsa, ploščic, polistirenske pene na
površine iz betona, kamna, gipsa, lesa
in kartona. Trajno elastično. Zapolni
vrzeli. Nič več vijakov in žebljev.

Montagekit® Brezbarven
Kristalno čisto, močno konstrukcijsko
lepilo brez topil. Za nevidno in močno
pritrjevanje vseh vrst materialov na
porozne površine. Trajno elastično.
Zapolni vrzeli. Brez vijakov in žebljev.
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»Power bonding« metoda
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Materiali pod pritiskom? Uporabite lepilo Montagekit® Izjemno močno in »Power
bonding« metodo.
V primeru lepljenja materialov pod pritiskom ali spajanja dveh neporoznih materialov,
uporabite Montagekit® Izjemno močno lepilo. Uporabite tudi »Power bonding« metodo za
neposredno lepljenje. Pomembno je pravilno uporabiti metodo, ker pritrjevanje materialov
ni vedno mogoče, kakor tudi zidovi niso vedno popolnoma ravni, zaradi česar se ustvarja
napetost in uvijanje lesa. Z uporabo »Power bonding« metode se bodo materiali takoj zlepili.

5 KORAKOV »POWER BONDING« METODE:

1 Enakomerno nanesite lepilo v točkah ali linijah.
2 Takoj spojite dele z drsečo potezo in močno pritisnite ali tapnite.
3 Nato takoj odstranite in pustite, da se suši 5 minut.
4 Še enkrat spojite dele na istem mestu.
5 Močno pritisnite ali tapnite.

Montagekit® Polystyrene
Izjemno močno, konstrukcijsko lepilo
brez topil, z visoko začetno močjo
lepljenja. Idealno za močno pritrjevanje
materialov iz polistirena, katere je
potrebno takoj zalepiti na porozne
površine. Trajno elastično. Zapolni
vrzeli. Nič več vijakov in žebljev.

Lepljenje trakom
Montagekit® lepilni trak je rešitev za
hitro, čisto in enostavno lepljenje na
gladke in grobe površine. Za notranjo
in zunanjo uporabo. Izjemno močno.
Uporabno za: detektorje dima, vodila za
žice, razdelilne doze in gradbene plošče.
Zunanja uporaba? Uporabno za: poštne
nabiralnike, gravirane ploščice, hišne
številke, itd.
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Poly Max®
SM-Polymer lepila
Poly Max® je revolucionarna rešitev za lepljenje, pritrjevanje in tesnjenje. Ta
univerzalna, visokokvalitetna rešitev se lahko uporablja na vseh materialih
in površinah, v vseh pogojih. Poly Max® - s samo enim proizvodom do
učinkovitega dela in hitrega zaključka. Vedno in povsod, izjemno močno in
trajno elastično.

Poly Max® Polymer
Univerzalno, visokokvalitetno
konstrukcijsko lepilo in tesnilna masa
bazirana na edinstveni SM –Polymer
tehnologiji. Za lepljenje, pritrjevanje in
tesnjenje skoraj vseh (konstrukcijskih)
materialov na skoraj vse površine (gladke,
porozne in neporozne). Nadomešča
konstrukcijska lepila, lepila za les in PU
lepila kot tudi silikone in akrilne tesnilne
mase. Izjemno močno. Za notranjo in
zunanjo uporabo. Trajno elastično.

1001 možnost aplikacije Poly Max®

1

LepI

Steklo, razne vrste plastike, kamen, beton, les,
kovine in številne druge materiale.

2

PRITRJUJE

Robove, letve, dekorativne okvirje, izolacijske
materiale in okraske.

3

TESNI

Zglobe, spoje, razpoke, žlebove, dimnike, odlično
za tesnjenje stekla.
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Poly Max® Crystal

Univerzalno, kristalno prozorno konstrukcijsko lepilo in tesnilna masa
bazirana na edinstveni SM-Polymer tehnologiji. Za nevidno lepljenje,
pritrjevanje in tesnjenje skoraj vseh (konstrukcijskih) materialov na skoraj
vse površine (gladke, porozne in neporozne). Nadomešča konstrukcijska
lepila, lepila za les in PU lepila, kot tudi silikone in akrilne tesnilne mase.
Izjemno močno. Za notranjo in zunanjo uporabo. Kristalno prozorno.
Trajno elastično.

Na voljo tudi v tubi 115g.
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Silikonske tesnilne mase
Silikon Univerzalen
Visokokvalitetna, trajno elastična,
vodoodporna silikonska tesnilna masa
na osnovi acetata. Za univerzalno
uporabo v notranjih in zunanjih
prostorih. Odporno na UV in na
vremenske vplive. Odporno na plesen.
Odličen oprijem na vse površine. Barvno
obstojno.

Silikon za sanitarije
Trajno elastična, vodoodporna
silikonska tesnilna masa na osnovi
acetata, za opravila pri tesnjenju
sanitarij. Odporno na plesen.
Vodoodporno. Odličen oprijem brez
potrebe po predhodni obdelavi
površine. Barvno obstojno.

Silikon Neutral
Nevtralna, trajno elastična,
vodoodporna silikonska tesnilna masa
za raznovrstna konstrukcijska opravila.
Primerno za tesnjenje akrilnih kadi
in plastičnih tuš kabin. Odporno na
(morsko) vodo. Odporno na UV in
vremenske vplive. Odporno na plesen.
Nevtralno, brez kislin. Odličen oprijem
na vse konstrukcijske materiale
brez potrebe po predhodni obdelavi
površine. Barvno obstojno.

Silikon za visoke temperature
Silikonska tesnilna masa odporna visoke
temperature, primerna za lepljenje in
tesnjenje pod visokimi temperaturami.
Temperaturna odpornost do 250˚C, po
tem ko se posuši do 300 ˚C (okoli 1 ure).
Odlična za lepljenje in tesnjenje stekla
na pečicah, mikrovalovnih pečicah, ipd.
Tesnilna masa se lahko razširi v stiku
z mastjo, oljem, hladilno tekočino ali
gorivom.
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Akrilne tesnilne mase
Akrilna tesnilna masa 30 min
Akrilna tesnilna masa za tesnjenje
spojev, vrzeli in razpok. Enostavno
za uporabo. Lahko se prebarva po
30 minutah. Za notranjo in zunanjo
uporabo. Tesni spoje in vrzeli okoli
vratnih in okenskih okvirjev, okenskih
polic, montažnih elementov, itd.

Akrilna tesnilna masa Univerzalna

Visokokvalitetna, enostavna za uporabo, lahko se jo prebarva. Primerno
za tesnjenje spojev, vrzeli in razpok. Za notranjo in zunanjo uporabo.
Tesni spoje in vrzeli okoli vratnih in okenskih okvirjev, okenskih polic,
montažnih elementov, itd.

Multi Tool, multifunkcijsko orodje
Multi Tool je multifunkcionalen pripomoček
za: oblikovanje in odstranjevanje akrilnih
ali silikonskih tesnilnih mas. Integriran nož
je primeren za odpiranje kartuš in rezanje
nastavka za kartuše na želeno dolžino oz.
debelino.
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Ostale tesnilne mase
Tesnilna masa za kamin
Tesnilna masa odporna na ogenj,
za popravke in tesnjenje kaminov,
grelnikov in dimnikov. Primerno tudi
za lepljenje in tesnjenje betonskih
kaminov in žarov. Odporno na
temperature do 1250 ˚C. Primerno tudi
za začasno tesnjenje izpušnih sistemov
na avtomobilih in motociklih.

Tesnilne mase za les

Visokokvalitetna tesnilna masa za tesnjenje
spojev in vrzeli na lesenih tleh, parketu ali
laminatu. Za tesnjenje spojev na stopnicah,
lesenih konstrukcij ter uporabo na mestih
kjer ni mogoče postaviti (okrasnih) letev.
Lahko se prebarva, lakira, enostavno za
uporabo.
Na voljo v sledečih barvah: svetel hrast, hrast,
češnja in merbau.

Bison Power pistol, pištola za kartuše
Revolucinarna pištola za kartuše omogoča
direktno in precizno nanašanje. Oblikovano za
vsa lepila in silikonske mase v kartušah.
»Direct-stop« sistem omogoča, da v trenutku, ko
izpustimo sprožilec, iz kartuše preneha teči lepilo.
Zahvaljujoč enakomernemu uhajanju proizvoda je
zagotovljena maksimalna preciznost. Za doziranje
je potreben minimalni pritisk. Univerzalno
oblikovan za vsa lepila in silikonske mase v
kartušah (razen kovinskih kartuš), kovinsko ohišje
pa hkrati zagotavlja dolgotrajnost proizvoda.
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Bison vodič za lepila

3
2

Kovina, trdi PVC, trdi
polistiren, Formica®,
poliester, steklo

Beton, opeka,
cement, gips, ipd.

Isti material

Material, ki ga želimo lepiti:
Aluminijasta folija (npr. folija za radiator)
Balsa (les za modeliranje)
Beton
Dekorativni okvirji
Gips
Polistirenska pena / poliuretanska pena
Emajl
Gips
Hobi
Dekorativni okvirji
Imitacija kože
Izolacijski materiali
Steklena volna - izolacija
Polistirenska pena (Tempex®, Depron®, Styropor®, Roofmate®)
Kamena volna
Kamen / beton
Betonski zidaki
Opeka
Okrasna opeka
Granit
Marmor
Naravni kamen (marmor, granit)
Kovine (npr. železo, lito železo, baker, aluminij, nerjaveče jeklo)
Les (nebarvan ipd.)
Leseni okvirji
Letvice (les / PVC)
Lončeni izdelki
Odvodne cevi (PVC cevi, spoji)
Ogledala
Parket
Parket iz plute
Penasti materijali
Penasta guma / penasta plastika
Polistirenska pena - folija
Polistirenska pena- hobi
Polistirenska pena - plošče (Tempex®, Depron®, Styropor®,
Roofmate®)
Poliuretanska pena - trda (npr. dekorativni okvirji)
Plastika
ABS/PVC
Bakelit (npr. ojačane konice)
Gospodinjski aparati, igrače (PVC/ABS)
Poliakrilat (akrilno steklo, Plexiglass®, Perspex®)
Polikarbonat (Lexan®)
Poliester
Polistiren - trdi (airfix kompleti)
Platno
Polistirenska pena (okrasne stropne plošče)
Plošče
Vlaknocementne plošče (Eternit®)
Gips plošče
Mavčno-vlaknene plošče (Fermacell®)
Polistirenska pena
Les (mediapan, iverka, vezana plošča)
Plošče iz trdega lesa
Leseno-volnene cementne plošče
Porcelan
Steklo
Steklene šipe (akvariji / izložbe)
Steklo
Kristal (čisto)
Terra cotta
Talne letve

Les, furnir, iverka,
itd.

Površina je:
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3 - Montagekit® Izjemen oprijem
Montagekit® Brezbarven

3
3
4 1
1 1
1 1

2
1 2
2
3
1
1
1

2

2

3
3
4
1
1

2
2
2
4
2
2

1 - Poly Max®

2 1

4 - Montagekit® Polystyrene

Bison vodič za tesnilne mase

Silikon
Akrilna
Akrilna Tesnilna Tesnilna
Silikon
Silikon Silikon za visoke tesnil. masa tesnil.masa masa za masa za
za
les
kamin
sanitarije Univerz. Neutral temp. Univerzalna 30min

Poly
Max ®

Sanitarije
Tesnjenje kovinskih kopalnih kadi in tuš kadi

++

+

+

Tesnjenje akrilnih kopalnih kadi in plastičnih
sten tuš kabine

+

+

++

+

+

++

Tesnjenje med keramičnim umivalnikom in steno

++

+

+

Tesnjenje sten, tal in stenskih prehodov

++

+

Tesnjenje kovinskih ali plastičnih profilov

+
++

Tesnjenje naravnega kamna
Postavljanje in tesnjenje wc školjke

++

+

+

Zasteklitev
+

Tesnjenje (dvojne) zasteklitve

+

ZUNANJA UPORABA

Konstrukcija
Tesnjenje spojev, vrzeli in razpok z malo gibanja
v stenah, fasadah in okenskih okvirjih, katere je
potrebno barvati

+

Tesnjenje spojev, vrzeli in razpok z malo gibanja v
stenah, fasadah in okenskih okvirjih

+

++

+

Tesnjenje gibljivih (dilatacijskih) spojev

+

++

+

Tesnjenje okenskih polic, pragov, naravnega
kamna

+

++

+

++

Tesnjenje spojev in razpok okoli cevi

NOTRANJA UPORABA

Tesnjenje razpok v betonu, gipsu in opeki

+

+

++

Tesnjenje spojev, vrzeli in razpok z malo gibanja,
kot npr. obzidne letve, stene, tla, stropi, okenske
police
Tesnjenje gibljivih (dilatacijskih) spojev, stopnic

+

++

Tesnjenje spojev in razpok okoli cevi
Tesnjenje naravnega kamna

+

+

++

++

+

+

++
+

++

+

++

+
++

Tesnjenje porobetona, betona
Tesnjenje razpok v ometu (gipsu)

+

+

Tesnjenje spojev in razpok v lesu, parketu in
laminatnem podu

++

+

+

+

+

++

Ostalo
Tesnjenje streh, strešnih zaključkov in strešnih
žlebov

+

++

Ognjevarno tesnjenje kamina, dimnikov, žarov
iz kamna
Tesnjenje spojev in razpok v žlebovih

++
+

++

Lepljenje in tesnjenje spojev, vrzeli in razpok
na mestih kjer je potrebna visoka odpornost
na toploto
Tesnjenje avtomobilskih žarometov, avtomobilskih
oken, oken in svetil na plovilih

++ Najboljši izbor

+
++

+

++

+ Dobra alternativa
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Bolton Adriatic d.o.o.
Polje 12
5290 Šempeter pri Gorici
Tel.: +386(0)5 330 50 50
Mail: mail@boltonadriatic.si

Bison. Izjemno močna lepila.

