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Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

De Bison stic is extra sterk, Duurzaam en schoon in 
geBruik. De unieke schroefDop voorkomt uitDroging.

stic
6313312 - Bison Junior K3 stic

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, 
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

technische specificaties
uiterlijk: Witte tot lichtgele wasachtige massa
Basisgrondstof: Gemodificeerd zetmeel
Kleur: Wit
consistentie: vast, maar makkelijk aan te brengen
oplosmiddel: water
ph-waarde: ca. 10,5

opslagcondities
Minimaal 36 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt 
houdbaar.  Bewaar de verpakking op een droge, koele en donkere plaats. 36 
maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

 

productomschriJving
De Bison stic is extra sterk, duurzaam en schoon in gebruik. De unieke 
schroefdop voorkomt uitdroging.

toepassingsgeBied
Geschikt voor het verlijmen van papier, thermisch papier, karton, etiketten 
en Styrofoam®. Voor gebruik in huis, op school en op kantoor. De lijm kan 
gemakkelijk en gelijkmatig aangebracht worden, waarna het voorwerp nog 
corrigeerbaar is voor het meest nauwkeurige resultaat. Gemakkelijk uitwasbaar 
met koud water. 

eigenschappen
• Zeer hoge kleefkracht 
• wasbaar in koud water 
• Eenvoudig te gebruiken 
• Unieke schroefdop tegen uitdrogen

verwerKing
gebruiksaanwijzing:
Verwijder de afsluitdop met een draaiende beweging van de stic. Vervolgens de 
stic in gebruik nemen door de onderste draaiknop zover te draaien dat de lijm 
aangebracht kan worden.
Lijm enkelzijdig aanbrengen. Breng wat meer lijm aan langs randen en 
hoekpunten. Goed op elkaar drukken en 1 uur laten drogen. 
vlekken/resten: Lijmvlekken met warm water uitwasbaar.

droogtiJden*
droog-/uithardingstijd: ca. 45 seconden
eindsterkte na: ca. 45 seconden


